KUSADASI GOLF AND
SPA
Kusadasi, Turcia
KEMAL PASA MH.

Descriere KUSADASI GOLF AND SPA 5*, Kusadasi, Turcia
O locatie luxoasa, recomandata familiilor sau iubitorilor de golf, aflata la cateva minute de Kusadasi si plaja, tranferul
catre acestea se efectueaza gratuit cu microbuzele hotelului.
Hotel Website: http://www.kusadasigolfandspa.com/kusadasi_the_resort
Descriere:

O locatie luxoasa, recomandata familiilor sau iubitorilor de golf, aflata la cateva minute de Kusadasi si
plaja, tranferul catre acestea se efectueaza gratuit cu microbuzele hotelului.

Localizare:

Hotelul Kusadasi Golf and Spa 5* se afla intr-o zona linistita, inconjurat de gradini, oferind o priveliste
panoramica catre Marea Egee si Insula Samos, langa un teren de golf cu 18 gauri si la 14 km de
centrul statiunii Kusadasi.

Facilitati hotel:

Complexul hotelier se afla in apropierea unui teren de golf cu 18 gauri, iar in cadrul proprietatii va
stau la dispozitie un restaurant cu gastronomie locala si internationala, bar, snack bar, 11 piscine in
aer liber, o piscina interioara, un parc acvatic, o sala de fitness, un centru spa si wellness, teren de
tenis, mese de tenis si de biliard, darts, mini golf, plaja privata cu umbrele si sezlonguri.
Facilitati camere:

475 de suite confortabile, spatioase, excelent decorate si echipate cu aer conditionat, telefon,
televizor cu ecran plat si canale prin Stelit, seif, minibar, frigider, colt de bucatarie, facilitati
pentru prepararea cafelei si a ceaiului, cuptor cu microunde, plita electrica, masina de spalat
vase, WIFI, baie cu dus sau cada, articole de toaleta gratuite, balcon sau terasa.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Economy/Promo Rooms (sau orice alta
denumire similara) – 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.),

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (15.04.2021 16:12)

pot avea dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (15.04.2021 16:12)

