Turcja - Side
2 313,13 PLN

Położony w Titreyengol, 7 km od Side, 105 km od lotniska Gazipasa, 70 km od
lotniska w Antalyi, 80 km od Antalyi. Hotel usytuowany na powierzchni 51 000m2.
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu znajduje się 5 restauracji, 4 bary, room service (płatny), pralnia
(płatna), windy, 3 sale konferencyjne, basen kryty, 4 baseny odkryte (basen
relaksacyjny tylko dla Gości 18+, basen główny, 2 baseny ze zjeżdżalniami), 3
zjeżdżalnie wodne (otwarte w godzinach: 10:00-12:00, 14:00-17:00) oraz
minilunapark.
Pokoje wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf (bezpłatny), minibar
(bezpłatny), zestaw do parzenia kawy i herbaty, telefon, TV, łazienkę (prysznic,
suszarka, WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
w 3 budynkach:
pokoje
pokoje
pokoje
pokoje

standardowe dla max 4 os.
powiększone large dla max 4 os.
child friendly dla max 4 os.
przystosowane dla osób niepełnosprawnych

w 17 dwupiętrowych willach:
pokoje rodzinne Villa dla max 4 os. (salon i sypialnia połączone korytarzem)
suity rodzinne Villa dla max 5 os. (salon i 2 sypialnie połączone drzwiami)

Plaża 450 m od hotelu, wydzielona część plaży publicznej, piaszczysto-żwirowa, 80
m długości, posiada certyﬁkat Błękitnej Flagi. Wspólne zadaszenie z materiału,
leżaki, materace, ręczniki - bezpłatne, pawilony – płatne ok. 10€/dzień lub ok.
50€/dzień z serwisem (wymagana rezerwacja). Na plaży znajduje się zadaszony plac
zabaw. Beach Bar serwuje napoje bezalkoholowe, piwo, wino, przekąski
(11:30-16:00) oraz lody (12:00-16:00) i podwieczorek(16:00-17:00).
Droga na plażę prowadzi wzdłuż jeziora. Do plaży kursuje bezpłatny bus hotelowy
(od 15.04 do 31.10).
INTERNET
Wi-Fi w hotelu bezpłatne
Wi-Fi na plaży bezpłatne

WYŻYWIENIE
restauracja główna "Four Season", 4 restauracje a la carte, 4 bary (lobby bar
"Otium", bar przy basenie "Aqua", disco bar "Lanotte", bar na plaży
"Sunshine")
All Inclusive (10:00-00:00, napoje w dyskotece do 02:00)
Formuła zawiera:
śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie(10:00-10:10:30), obiad(12:30-14:30),
kolacja (18:30-21:00), późny posiłek (23:00-00:00),serwowane w formie bufetu
w restauracji głównej
przekąski (12:00-16:00), podwieczorek (11:00-18:00), lody (od 01.05.,
12:00-16:00) serwowane w wyznaczonych barach
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
pakiety dla nowożeńców, urodzinowe i dla Gości powracających (na życzenie)
Formuła nie zawiera:
napojów importowanych, napojów serwowanych w butelkach i puszkach,
napojów energetycznych, fajki wodnej
Restauracje à la carte - wymagana rezerwacja.
azjatycka „Alize”, włoska „Salvini” - płatne ok. 5 €/os.
owoce morza "Sunshine Beach", grill & BBQ "Barbecue" - płatne ok. 10 €/os
Restauracje czynne są 6 dni w tygodniu. Restauracje "Alize" i "Salvini" działają od
01.05 do 20.09, restauracja "Barbeque" działa od 15.06 do15.09, restauracja
"Sunshine Beach" działa od 01.06 do15.09
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
polskojęzyczny animator dla dzieci w wieku 4-11 lat, od 21.04 do 30.09.2018
zajęcia w miniklubie m.in.: zajęcia plastyczne, gry planszowe, teatrzyk, zawody
sportowe, nauka języków obcych
klub dla nastolatków Teenspoint
gotowanie, minikino, gry nintendo, imprezy tematyczne: dzień ziemi, dzień
wody, zabawa w piratów, malowanie koszulek (płatne)
dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie mini klubu tylko pod opieką
rodzica/opiekuna
karnawał dziecięcy (dwa razy w miesiącu od maja do września - dmuchane
zabawki, konkursy, bufet z napojami i słodkim poczęstunkiem)
minidisco, przedstawienia z udziałem dzieci
2 zacienione place zabaw: na terenie hotelu ze zjeżdżalniami, huśtawkami,
małpim gajem i trampolinami oraz na plaży
5 brodzików (w tym duży brodzik ze zjeżdżalnią dla najmłodszych i 1 kryty podgrzewany)
3 zjeżdżalnie wodne
minizoo i ogródek sezonowy "Kids Garden"
restauracja "Mr Crab" w mini klubie (działa od 15.06 do 15.09) i "Royal Corner"
w restauracji głównej

możliwość przygotowania posiłków dla najmłodszych - kącik dla rodziców w
restauracji głównej do przygotowania posiłków (sterylizatory, blendery, mleko,
soki)
menu i krzesełka w restauracji
sypialnia dla maluchów
możliwość bezpłatnego wypożyczenia wanienki i nocnika oraz baby phone za
opłatą (wypożyczenie w miarę dostępności, ok. 3€/doba)
możliwość wypożyczenia wózka za opłatą i w miarę dostępności (płatne ok.
5€/doba)
możliwość podglądu dzieci na kanale TV (kamery w Kids World)
opiekunka (płatna ok. 10€/h)
pralnia dla dzieci (płatna ok. 5€/5kg, w trakcie pobytu min. 7 nocy jedno pranie
gratis)
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem)
minilunapark (płatny ok. 3€/żeton - ok. 5 min zabawy)
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
W cenie:
siłownia, sauna, jacuzzi, łaźnia turecka
2 korty tenisowe, oświetlenie kortów
tenis stołowy, rzutki, szachy, minigolf
koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
aerobik
animacje, wieczorne animacje (01.05-30.09, m.in.: noc turecka, beach party,
muzyka na żywo [15.04-31.10], show w amﬁteatrze, wybory na Miss Otium,
wybory na Mistera Otium, impreza plażowa, White Party, spektakl iluzjonisty
[01.05-30.09])
dyskoteka (napoje bezalkoholowe, piwo, wino, działa 01.05-15.10), kino
Płatne:
centrum SPA, masaż
bilard
rakiety i piłki do tenisa, lekcje tenisa
rowery (ok. 5€/2h, 8€/doba
łucznictwo (w Otium Hotel Seven Seas)
sporty wodne na plaży (oferta ﬁrmy zewnętrznej)

Hotel:

OTIUM ECO CLUB*****

Posiłek:

All inclusive

Pobyt:

8 DNI

Termin:

19.-26.09.2018

Wylot:

POZNAŃ

