OYLUM GARDEN
Marmaris, Incekum
İçmeler Cumhuriyet Mh.,Cumhuriyet,

Descriere OYLUM GARDEN 3*, Marmaris, Incekum
Amplasată în Marmaris, la 250 m de plaja Icmeler, Oylum Garden este o proprietate de 3 stele care oferă o piscină în
aer liber, terasă cu șezlonguri și umbrele de soare și unități de cazare cu aer condiționat. Proprietatea are recepție cu
program non - stop, unde clienții sunt întâmpinați cu ospitalitate în orice moment al zilei. Se oferă acces gratuit la
internet Wi-fi în spațiile publice.
Camerele au balcon cu masă și scaune unde pot fi petrecute momente de relaxare. În camere există baie cu duș.
Camerele luminoase de la Oylum Garden sunt dotate cu aer condiționat, Tv și seif. Oaspeții au acces gratuit la serviciul
Wi-fi în camere. Proprietatea oferă camere pentru nefumători.
Oylum Garden pune la dispoziția oaspeților un restaurant. Preparate din bucătăria internațională așteaptă să fie
degustate în fiecare zi la micul dejun, prânz și cină. În cadrul proprietății există și un snack bar care servește băuturi și
gustări.
În cadrul proprietatății există piscină în aer liber pentru cei care doresc să se relaxeze și să se bronzeze. Aceasta este
prevăzută cu șezlonguri confortabile, prosoape și umbrele de soare.
Oaspeții își pot petrece timpul liber jucând tenis de masă.
În imediata apropiere se pot practica sporturi nautice, precum windsurfing, caiac sau schi nautic. Oylum Garden este o
alegere excelentă pentru călătorii interesați de natură. Împrejurimile oferă posibilitatea organizării de ore de călărie.
Pentru orele toride cei mici pot opta pentru clubul amenajat la interior, unde există jocuri și programe de animație.
De asemenea oaspeții au la dispoziție un lounge cu televizor. Printre alte servicii se regăsesc schimb valutar și serviciul
de spălătorie.
Oylum Garden se află la 200 m de Icmeler și la 105 km de Aeroportul Dalaman.
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