PALOMA MARINA
SUITES(EX SENTIDO
MARINA SUITES)
Kusadasi, Turcia

Descriere PALOMA MARINA SUITES(EX SENTIDO MARINA SUITES), Kusadasi,
Turcia
Paloma Marina Suites este o locatie recomandata cuplurilor, acceptand doar adulti, un hotel renovat complet in anul
2014, cu evaluari foarte bune din partea clientilor.
Descriere:

Paloma Marina Suites este o locatie recomandata cuplurilor, acceptand doar adulti, un hotel renovat
complet in anul 2014, cu evaluari foarte bune din partea clientilor.

Localizare:

Hotelul de afla la o distanta pietonala de Marele Bazar si centrul statiunii Kusadasi si la 200 de metri
de o plaja publica. Aeroportul din Izmir se afla la o ora de mers cu masina.

Facilitati hotel:

Oferind vedere la mare si portul de agrement, restaurantul de la Paloma Marina Suites si terasa Ada
va stau la dispozitie pentru micul dejun si cina, iar pentru pranz aveti cateva variante A' la Carte la
snack bar. Va invitam sa va relaxati la piscina in aer liber, dotata cu sezlonguri si umbrele sau sa va
bucurati de soare si mare, pe plaja publica, aflata in apropiere. Propritatea asigura WIFI gratuit.

Facilitati camere:

Suite spatioase, renovate complet in anul 2014, formate din living, dormitor, balcon sau terasa,
dotate cu aer conditionat, telefon, televizor cu canale prin Satelit, fierbator electric pentru
prepararea ceaiului si a cafelei, minibar, seif, baie dotata cu dus si uscator de par.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Promo/Economy Rooms – sunt camere limitate
ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca
restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone
nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18.09.2021 01:59)

