KAYA PALAZZO GOLF
RESORT
Belek

Descriere KAYA PALAZZO GOLF RESORT 5*, Belek
Descriere hotel
Kaya Palazzo Golf Resort face parte din categoria resorturilor de cinci stele, deschis în anul 2013 și se întinde pe o
suprafață de 120.000 mp. Resortul are o arhitectură luxoasă, iar serviciile premium ale resortului garantează oaspeților
un sejur de neuitat. De asemenea, oferă numeroase facilități sportive și de relaxare care dau o notă de dinamism
vacanței.

Principalele puncte de atracție
Aqua park
Varietate culinară
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Recomandat pentru o vacanță activă

Regim de masă
Ultra All Inclusive:
- Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
- Mini-bar alimentat zilnic cu băuturi răcoritoare
- Restaurantele a la carte – o cină gratuită/ sejur;
- Acces la internet Wi-Fi, sală de fitness, saună, baie turcească, cameră de aburi, zonă de relaxare, aquagym, step,
aerobic, boccia, zumba, darts,tenis de masă, fotbal, muzică live, petreceri tematice, programe de animație.

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 2,5 km de centrul orașului Kadriye și la 27 km de aeroportul din Antalya.

Soare si mare
200 m plajă proprie; ponton; piscină principală – 3.000 mp, piscină pentru copii cu tobogane – 400 mp, piscină
interioară – 200 mp, piscină cu tobogane – 300 mp, piscină Vip 16+ - 700 mp; Aquapark: rafting, tobogane. Șezlonguri,
umbrele și prosoape gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal; 5 restaurante a la carte cu specific: asiatic, libanez, italian, pescăresc și steak; Patiserie, Braserie;
Lobby Lounge Bar, Blue Pool Bar, VIP Lounge Bar, Mare Pier Bar, Cigar Bar, Golf Club Bar, Elenore Night Club Bar.

Sport și relaxare
Sală de fitness, saună, baie turcească, cameră de aburi, Spa suite, masaje, tratamente faciale și corporale, baie
turcească VIP, masaje VIP, cameră de jocuri, zonă de relaxare, aquagym, step, aerobic, boccia, zumba, darts,tenis de
masă, fotbal, echitație, muzică live, petreceri tematice, programe de animație, hidrobicicletă, parasailing, sporturi
nautice motorizate, catamaran, ski nautic, diving, banana, jet ski.

Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:05)

Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), Teen Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 13-16 ani),
spaţiu de joacӑ, mini-disco, AquaPark.

Facilități gratuite
Acces la internet Wi-Fi, sală de fitness, saună, baie turcească, cameră de aburi, zonă de relaxare, aquagym, step,
aerobic, boccia, zumba, darts,tenis de masă, fotbal, muzică live, petreceri tematice, programe de animație.

Facilități contra cost
Spa suite, masaje, tratamente faciale și corporale, baie turcească VIP, masaje VIP, cameră de jocuri, lecții de tenis,
parasailing, sporturi nautice motorizate, catamaran, ski nautic, diving, banana, jet ski, lecții de surfing, hidrobicicletă,
echitație, lecții de tenis private, lecții de golf private, Kaya Palazzo Golf Club, Golf Pro Shop, echipament de tenis,
nocturnă de tenis.

Bine de stiut
Dress code – în restaurante.
Facilități si dotari camere
Hotelul este format din clădirea principală, o clădire anexă și 13 villas dispunând de 624 camere, ȋmpӑrțite astfel:
Clădirea principală (451 camere):219 camere superior (cca. 39 mp), 30 camere swim-up superior (cca. 39
mp), 134 suite cu vedere la mare (cca. 79 mp), 14 suite familiale duplex (cca. 108 mp), 29 suite swim-up
duplex (cca. 108 mp), 20 suite Palazzo cu vedere la mare (cca. 108 mp), 5 camere pentru persoanele cu
dizabilități (cca. 39 mp).
Clădirea anexă (139 camere):43 camere superior cu vedere la grădină (cca. 35mp), 96 suite cu vedere la
grădină (cca. 69 mp).
Villas:2 Villa Verona cu 2 dormitoare (cca. 130 mp), 4 Villa Verona cu 3 dormitoare (cca. 265 mp), 3 Villa
Venice (cca. 138 mp), 4 Villa Ducale (cca. 175 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, TV, telefon, mini-bar, seif, aer condiționat, balcon/terasă.

Informatii camera curenta: Copil 2-12 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1501
Plecare: (CLJ) 28.05.2023 06:00:00 - (AYT) 28.05.2023 07:45:00
Intoarcere: (AYT) 04.06.2023 10:35:00 - (CLJ) 04.06.2023 12:20:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:05)

