PARK SIDE HOTEL
Side, Incekum

Descriere PARK SIDE HOTEL 3*, Side, Incekum
Park Side Hotel este o proprietate de 3 stele situată în Side (Antalya) care oferă un restaurant și o piscină în aer liber
cu șezlonguri și umbrele de soare. Facilitățile de la Park Side Hotel includ și sală de fitness. Proprietatea are, de
asemenea, servicii de recepție cu program non - stop și închirieri auto. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile
publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
Sunt disponibile 99 camere. Camerele de la Park Side Hotel sunt dotate cu aer condiționat, Tv cu canale prin satelit și
seif. Camerele au balcon cu masă și scaune unde pot fi petrecute momente de relaxare. Fiecare cameră dispune de
minibar. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Curățenia in cameră se face zilnic.
La Park Side Hotel oaspeții au la dispoziție un restaurant care servește mâncare în stil bufet. Preparate din bucătăria
internațională așteaptă să fie degustate în fiecare zi la micul dejun, prânz și cină. Oaspeţii pot avea diverse băuturi
răcoritoare sau alcoolice la bar.
Din facilitățile oferite de proprietate nu lipsesc facilitățile spa, unde oaspeții se pot relaxa în voie la diverse tipuri de
masaj. Baia turcească face parte din oferta variată de servicii pe care le propune centrul spa. 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, precum și cu un bar unde oaspeții pot degusta băuturi alcoolice sau
răcoritoare.
Oaspeții au la dispoziție numeroase activități, atât ziua cât și seara. În timpul zilei, la Park Side Hotel amatorii de
divertisment pot juca biliard sau tenis de masă. O altă variantă de petrecere a timpului liber la proprietate este camera
de jocuri electronice. Pentru cei dornici de socializare, echipa de animatori pregătește zilnic momente de distracție în
grup sau concursuri cu premii.
Activitățile sportive sunt o altă opțiune de petrecere a timpului liber. O sală de fitness cu echipamente necesare pentru
o gamă variată de exerciții fizice este la dispoziția celor interesați.
Copiii se pot distra la piscina special amenajată pentru ei.
Facilitățile de la proprietate cuprind și o cameră pentru depozitarea bagajelor. Printre alte servicii proprietatea oferă și
serviciul de spălătorie.
Park Side Hotel are în apropiere o plajă cu nisip. Pe plajă există șezlonguri și umbrele de plajă. Park Side Hotel asigură
transfer gratuit la plajă pentru oaspeții hotelului.
Park Side Hotel se află la 800 m de Orașul Side și la 65 km de Aeroportul Antalya.
Side Harbor se află la 2,0 km de proprietate.
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