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Descriere SWISSOTEL RESORT BODRUM BEACH 5*, Bodrum, Incekum
Situată în Bodrum, această proprietate de 5 stele dispune de o zonă de plajă privată, piscină interioară și piscină
exterioară cu șezlonguri și umbrele de soare. Facilitățile de la Swissotel Resort Bodrum Beach includ sală de fitness și
teren de tenis. Proprietatea are, de asemenea, servicii de recepție cu program non - stop și concierge. Se oferă acces
gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
Camerele luminoase de la Swissotel Resort Bodrum Beach sunt dotate cu parchet, aer condiționat, Tv cu canale prin
satelit și seif. Fiecare cameră dispune de un aparat pentru preparare cafea sau ceai, cană-fierbător și minibar. Oaspeții
pot solicita serviciul de room service pentru a servi masa sau diverse băuturi. În camere există baie cu cadă sau duș ce
are în dotare foehn și articole de toaletă gratuite. Unele camere au balcon cu vedere la mare sau la grădină. Curățenia
in cameră se face zilnic. Anumite camere au zonă de relaxare cu canapea și cadă cu hidromasaj care asigură un plus
de confort și răsfăț. Proprietatea oferă camere pentru familie cu o suprafață mai mare și un număr mai mare de paturi
față de cele standard. Se pot rezerva de asemenea camere pentru nefumători.
La Swissotel Resort Bodrum Beach oaspeții au la dispoziție 2 restaurante unde pot savura mâncăruri delicioase à la
carte. Preparate din bucătăria internațională, mediteraneeană și italiană propun mâncăruri pentru gusturi diverse..
Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă, în funcție de vreme. Oaspeţii pot avea diverse băuturi
răcoritoare sau alcoolice la bar.
Din facilitățile oferite de proprietate nu lipsește centrul de wellnes și spa, unde oaspeții pot încerca diferite tratamente
de înfrumusețare, sau se pot relaxa, la masaj, saună sau la baia cu aburi. Cada cu hidromasaj și baia turcească
întregesc oferta variată de servicii pe care le propune centrul spa. Pentru cei interesați proprietatea oferă servicii de
înfrumusețare și o întreagă gamă de tratamente corporale. În cadrul proprietatății există piscină interioară pentru
lunile mai reci sau pentru zile toride, precum și piscină exterioară unde oaspeții se pot relaxa și bronza în voie. Piscina
exterioară este prevăzută cu șezlonguri confortabile, prosoape și umbrele de soare.
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 mai cuprind și un lift, o cameră pentru bagaje și un seif. Printre alte servicii se regăsesc
schimb valutar și serviciul de spălătorie.
Swissotel Resort Bodrum Beach dispune de plajă privată.
Cel mai apropiat aeroport este "Aeroportul Internaţional ""Hipocrate"" din Kos", situat la o distanță de 26 km.
Cele mai apropiate atracții de Swissotel Resort Bodrum Beach sunt: Portul din Kos - 10,0 km, Kos Castle - 10,0 km,
Vechea Agora - 10,0 km.
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