Hane Family Resort
Side, Turcia

Descriere Hane Family Resort 5*, Side, Turcia
Descriere hotel
Hane Family Resort a fost deschis în anul 2004 şi se întinde pe o suprafaţă de 29.000 mp, în apropiere de centrul
staţiunii Side.

Principalele puncte de atracție
Centru Wellness & Spa
3 tobogane acvatice

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale în intervalul orar 10:00-00:00
Midnight snack în intervalul orar 00:00-00:30
Saună, hammam, sală de fitness, darts, tenis de masă, mini fotbal, teren multifuncţional (mini fotbal, volei,
basket), teren de tenis, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live.
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 8 km de centrul staţiunii Side, la 60 km de aeroportul din Antalya şi la 65 km de
centrul oraşului.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip, la distanţă de 300 m de hotel;
Piscină exterioară cu 3 tobogane – 100 mp, piscină olimpică – 320 mp, piscină interioară – 260 mp, relax pool – 290
mp, piscină exterioară – 550 mp, piscină exterioară pentru copii - 16 mp, piscină interioară pentru copii – 16 mp;
La piscină – umbrele şi şezlonguri gratuite; prosoapele sunt contra cost;
La plajă - umbrele gratuite; şezlongurile şi prosoapele sunt contra cost.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet
2 restaurante á la carte, cu specific turcesc şi italian
Patisserie „Moon Light”, Snack Bar
„Piano” Lobby Bar, Tropic Bar, Beach Bar (contra cost), Vitamin Bar, Disco

Sport și relaxare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18.09.2021 01:27)

Saună, hammam, sală de fitness, darts, tenis de masă, mini fotbal, teren multifuncţional (mini fotbal, volei, basket),
teren de tenis, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live, centru Wellness & Spa, masaj, tratamente
faciale şi corporale, coafor, servicii medicale, sală pentru întalniri şi conferinţe, internet café, sală de jocuri, magazine,
echipament pentru tenis şi nocturnă teren, servicii de spălătorie, închiriere maşini, volei pe plajă, şcoală de diving,
sporturi nautice, banana, parasailing, katamaran, surf, ski nautic.

Facilități pentru copii
Mini club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani; deschis în intervalul orar 10:00-12:00 şi 15:00-17:30), spaţiu
de joacă exterior, activităţi pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 13-17 ani, pătuţ, scaune în restaurant.

Facilități gratuite
Saună, hammam, sală de fitness, darts, tenis de masă, mini fotbal, teren multifuncţional (mini fotbal, volei, basket),
teren de tenis, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, tratamente faciale şi corporale, coafor, servicii medicale, sală pentru întalniri şi
conferinţe, internet café, sală de jocuri, magazine, echipament pentru tenis şi nocturnă teren, servicii de spălătorie,
închiriere maşini, volei pe plajă, şcoală de diving, sporturi nautice, banana, parasailing, katamaran, surf, ski nautic.

Bine de stiut
Restaurante á la carte – o cină/sejur gratuită, cu rezervare în prealabil.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de următoarele tipuri de camere: camere standard (cca. 24 mp), camere economy (cca. 24 mp), 4
camere pentru persoane cu dizabilităţi, camere family de tip 1, camere family de tip 2, camere superior double,
camere superior family.
Dotări camere: baie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, aer condiţionat, mini-bar (contra cost), seif (contra
cost), balcon.

Informatii camera curenta: Copil 2-13 ani + copil 3-13 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: HYS(H4)1571
Plecare: (OMR) 24.08.2021 13:30:00 - (AYT) 24.08.2021 15:30:00
Intoarcere: (AYT) 31.08.2021 10:30:00 - (OMR) 31.08.2021 12:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18.09.2021 01:27)

