SULTAN OF SIDE
Side

Descriere SULTAN OF SIDE 5*, Side
Descriere hotel
Sultan of Side face parte din categoria hotelurilor de cinci stele, se întinde pe o suprafaţă de 20.000 mp și este situat
pe o plajă privată. Hotelul dispune de spații de cazare dotate cu toate facilitățile necesare, restaurante și baruri, un
aquapark cu 6 tobogane, piscine și centru spa și wellness.
Principalele puncte de atracție
Aqua park cu 5 tobogane
Centru Wellness & Spa
Diversitate culinară
Regim de masă
All Inclusive:
- Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
- Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale, în intervalul orar 10:00-00:00
- Restaurantele a la carte
- Acces internet Wi-Fi în spațiile comune, hamam, saună, sală de fitness, baie cu aburi, boccia, tenis de masă, volei pe
plajă, darts, muzică live, programe de animație.

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 12 km de Managvat şi la 56 km de aeroportul din Antalya.

Soare si mare
La 250 m de plaja proprie, cu nisip; piscina principală – 628 mp, piscină pentru copii – 51 mp, piscină relax – 370 mp,
aquapark cu 5 tobogane – 135 mp, piscină interioară – 145 mp, piscină interioară pentru copii – 22 mp; Șezlonguri,
saltele,umbrele și prosoape gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal - tip bufet; 3 restaurante á la carte, cu specific: italian, pescăresc și turcesc; Sultan Bar, Lobby
Bar, Pool Bar, Beach Bar, Relax Pool Bar, Harem Disco Bar.

Sport și relaxare
Centru Welness & Spa, masaj, hamam, saună, sală de fitness, baie cu aburi, biliard, boccia, tenis de masă, volei pe
plajă, darts, muzică live, programe de animație.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), loc de joacă, pătuț, mini-disco.

Facilități gratuite

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 09:54)

Acces internet Wi-Fi în spațiile comune, hamam, saună, sală de fitness, baie cu aburi, boccia, tenis de masă, volei pe
plajă, darts, muzică live, programe de animație.

Facilități contra cost
Centru Welness & Spa, masaj, biliard, servicii de spălătorie, închiriere mașini, magazine.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 334 camere, împărţite astfel: 135 camere standard (cca. 34 mp), 35 camere
economy (cca. 25 mp), 70 camere familiale bunkbed (cca. 34 mp), 92 camere familiale (cca. 41 mp) și
2 camere cu persoane pentru facilități (cca. 34 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, aer condiţionat, mini-bar, seif,
balcon/terasă.

Informatii camera curenta: Copil 2-13 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4-1501
Plecare: (CLJ) 03.08.2023 06:00:00 - (AYT) 03.08.2023 08:00:00
Intoarcere: (AYT) 10.08.2023 09:00:00 - (CLJ) 10.08.2023 11:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 09:54)

