GRANADA LUXURY BELEK
Belek, Turcia

Descriere GRANADA LUXURY BELEK 5*, Belek, Turcia
Hotelul este localizat in statiunea Belek, la 34 de km de aeroportul din Antalya. Acest hotel este localizat 1,5 km de
plaja si se ofera bus pentru acces la plaja privata. Hotelul ofera servicii si facilitati de calitate asigurand asttfel
oaspetiilor sai siguranta unei vacante de neuitat. Facilitati hotel: restaurante principal si a la carte, baruri, piscina
exterioara, piscina acoperita, locuri de parcare, inchirieri masini, animatori si animatie pentru copii, piscina pentru
copii, tobogan de apa pentru copii, darts, discoteca, doctor la cerere, jocuri electronice, seif, fax / copiator, aerobic si
centru de fitness, fotograf, coafor, curatatorie chimica, serviciu de spalatorie, magazine, miniclub, sala de jocuri, sah,
masaj, sauna si baie de aburi, baie turceasca, aqua gym, tobogane de apa, polo pe apa, volei, tenis de masa, biliard,
sala de sedinte, noapte turceasca, muzica live, spectacole de noapte, sala TV, wake-up call, Internet Wi-Fi. Unele dintre
aceste servicii sunt contra cost. Hotelul detine 872 de camere modern decorate si dotate cu facilitati precum: aer
conditionat, televizor, internet WiFi, telefon, seif, minibar, facilitati pentru ceai/cafea, baie, uscator de par, papuci si
balcon. Pentru copii, hotelul ofera piscina exterioara, loc de joaca, miniclub, minicinema, minidiscoteca, restaurant si
servicii de babysitting (la cerere – contra cost).
Localizare
Hotelul Granada Luxury Belek este situat în Belek, exact pe Coasta Mediteraneană. Parcul de distracții Aqua Park și
Delfinariul Troy se află la 2 km de hotel. Distanța față de plajă este de 1,5 km, iar cel mai apropiat aeroport este cel din
Antalya, la 35 km.
Facilitatile hotelului
Hotelul dispune de un restaurant principal (tip bufet) și unul la carte, o piscină exterioară și una acoperită, programe
de animație, discotecă, muzică live, spectacole de noapte, internet Wi-fi, curățătorie și spălătorie, magazine, parcare.
Facilitati camere
Toate camerele hotelului sunt elegant decorate și sunt dotate cu aer condiționat, TV cu ecran plat, seif, mini bar și baie
proprie. Oaspeții pot admira de la balconul camerei frumosul peisaj al Coastei Mediteraneene.
Sport si agreement
Turiștii au la dispoziție următoarele activități de relaxare și divertisment: darts, jocuri electronice, aerobic, centru
fitness, sală de jocuri, masaj, sauna, baie cu aburi, baie turcească, aqua gym, polo, volei, tenis de masă, biliard.
Plaja
Hotelul se afla o distanță de 1,5 km de plaja cu nisip.
Luxury Plus/Family Plus
CONCEPT LUXURY PLUS
*servicii de butler;
*platou bogat de fructe in camera ziua sosirii;
*selectie de ciocolata in camera in ziua sosirii;
*selectie de dulciuri turcesti in camera in ziua sosirii;
*selectie de snack-uri puse la dispozitie in camera;

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (22.06.2021 05:17)

*vin in camera in ziua sosirii;
*sampanie in camera in ziua sosirii;
*halate de baie;
*felicitare;
*1 serviciu gratuit pentru restaurantele A’la Carte, la minim 4 nopti de cazare;
*1 acces gratuit la Relax Pavillion, la minim 4 nopti de cazare;
*early check-in si late check-out in functie de disponibilitate.
FAMILY PLUS CONCEPT
*serviciu de butler;
*milk shake-uri la borcan si bomboane disponibile prin serviciul de room service;
*aparat incalzit biberoane, aparat de sterilizare, dispozitiv monitorizare copil -baby phone;
*prosoape de plaja, halate pentru copii, periuta dinti copii;
*bandane colorate pentru copii si colac de apa gonflabil;
*acces gratuit pentru copii in Game Center si Amusement Park 2;
*early check-in si late check-out in functie de disponibilitate.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (22.06.2021 05:17)

