TURCJA - ALANYA
1 905,76 PLN

RABATY I ZNIŻKI
1 Dziecko do 13 lat pobyt gratis
Pokoje: 4, 6 osobowe
Usytuowany w jednej z najpopularniejszych wśród turystów miejscowości
Kargicak, 2 km od Mahmutlar, 17 km od Alanyi, 26 km od lotniska Gazipasa,140
km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 8 000 m2.
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie znajdują się 2 restauracje, 5 barów, room service, 3 sale konferencyjne,
centrum biznesowe, pralnia, windy, sejf w recepcji (płatny ok. 2€/doba), basen
kryty, 2 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne (otwarte w wyznaczonych
godzinach: 11:00-12:00, 15:00-17:00). Urozmaicony program animacyjny oraz
rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
Pokoje wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf (płatny ok. 2€/doba),
minibar (płatny), WC, wannę, suszarkę, telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
Zlokalizowane w pięciopiętrowym budynku głównym:
pokoje standardowe dla max 4 os.
pokoje dla niepełnosprawnych dla max 4 os.
pokoje rodzinne dla max 6 os. (2 sypialnie połączone drzwiami)
pokoje ekonomiczne
Plaża 75 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa z kamienistym zejściem
do morza, 80 m długości. Odznaczona certyﬁkatem Blue Flag. Parasole, leżaki i
materace - bezpłatne, ręczniki plażowe - wymiana płatna. Na pomoście
parasole, leżaki i materace – płatne. Przejście do plaży przez ulicę lub tunelem.
Beach Bar serwuje przekąski i napoje.
INTERNET
Wi-Fi w lobby bezpłatne

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 4 bary (m.in. lobby bar i bar przy
basenie)
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:

śniadanie (07:00-10:00), obiad (12:00-14:00), kolacja (19:30-21:30), późny
posiłek - zupa (00:00-01:00) w formie bufetu w restauracji głównej
przekąski (11:00-18:00) serwowane w barze na plaży
podwieczorek (15:30-17:00) w lobby barze
lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
pakiety dla nowożeńców (na życzenie)
pakiety urodzinowe (na życzenie)
Formuła nie zawiera:
napoi importowanych
świerzo wyciskanego soku pomarańczowego, lodów
kawy po turecku, napoi serwowanych w butelkach
napoi energetycznych
Restauracje à la carte – jedna wizyta w trakcie pobytu gratis. Wymagana
rezerwacja.
międzynarodowa

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
zajęcia w mini klubie dla dzieci w wieku 4-12 lat
dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie mini klubu tylko pod
opieką rodzica/opiekuna
2 place zabaw
brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne
krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem)

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
W cenie:
siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka
tenis stołowy, rzutki, szachy
kort tenisowy, rakiety i piłki do tenisa
koszykówka, siatkówka plażowa
animacje
dyskoteka (wstęp - bezpłatny, napoje - płatne)
Płatne:
salon piękności, masaż, jacuzzi
bilard, cymbergaj
oświetlenie kortu
sporty wodne na plaży

Hotel:

DINLER 5*

Posiłek:

ALL INCLUSIVE

Pobyt:

10 DNI

Termin:

06.05.-16.05.2018

Wylot:

POZNAŃ - ANTALYA

