HONEYMOON HOTEL
Marmaris, Turcia
Marmaris | Uzunyalı St. No :28 48700 Marmaris, Muğ

Descriere HONEYMOON HOTEL 3*, Marmaris, Turcia
Aflat în centrul zonei de distractie, hotelul Honeymoon este adorat în special de tineri. Este aproape de cluburi de
noapte populare, ofera privelisti superbe spre Marea Mediterană, o plaja generoasa de nisip și un restaurant în aer
liber.
Descriere:
Aflat în centrul zonei de distractie, hotelul Honeymoon este adorat în special de tineri. Este aproape de cluburi de
noapte populare, ofera privelisti superbe spre Marea Mediterană, o plaja generoasa de nisip și un restaurant în aer
liber. Zona de lounge în aer liber și restaurantul hotelului au vedere la mare și munți, iar barul în aer liber are masa de
biliard și multe cocktailuri de savurat. Zona este punctul cel mai facil de plecare spre o vizita a insulei grecesti Rhodos,
din portul Marmaris existând servicii regulate de transport cu feribotul.
Localizare:
Hotelul Honeymoon se afla pe plaja privată, este aproape de cluburi de noapte populare din Marmaris, la 5 minute de
mers pe jos de Aqua Dream Water Park și la 17 minute de Castelul Marmaris, una dintre marile atractii turistice ale
statiunii.
Website:
http://www.honeymoonmarmaris.com
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispoziția oaspeților săi recepţie, restaurant cu vedere la mare și la munti, bar, lounge cu terasa, bar
de cocktailuri, internet wireless, lift, billiard, gradina, zonă de plajă privata, umbrele de plajă, șezlonguri și salte
gratuite, biliard, parcare.
Facilitati camere:
Camerele hotelului Honeymoon dispun de aer condiționat, televizor, internet wireless, telefon, room service, baie,
uscător de păr și balcon cu vedere spre mare.

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

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (29.07.2021 10:11)

