INFORMACJE
O IMPREZIE
Oferta 1

Aria Claros Beach And Spa Resort  
Turcja / Kusadasi / Ozdere
Wyżywienie
Zakwaterowanie
Podróż tam
Powrót

All inclusive 24H
Pokój club 2 os.
Wylot z Warszawa do Izmir dnia 18.09.2020 godz. 23:25 - 02:55
Wylot z Izmir do Warszawa dnia 26.09.2020 godz. 03:50 - 05:35

2249
PLN
za osobę

Opis oferty
Opis oferty: Rewelacyjne miejsce na wypoczynek z dziećmi! Hotel z rozbudowanym zapleczem rekreacyjno-sportowym i 2 aquaparkami to świetny wybór na pełne wodnych szaleństw
i ruchu wakacje. Basen relaksacyjny dla dorosłych to miejsce, w którym można spokojnie się odprężyć podczas gdy pociechy będą w tym czasie szaleć w miniklubie i bawić się z
wesołymi animatorami. Komfortowy pobyt zapewniają przestronne i dobrze wyposażone pokoje, a piękny widok na morze wprowadza Gości w beztroską, wakacyjną atmosferę.
POŁOŻENIE: na wzgórzu, ok. 4 km od centrum OZDERE, ok. 30 km od centrum Kusadasi; ok. 45 km od lotniska w Izmirze; przystanek autobusowy przy hotelu (Ozdere, Kusadasi).
PLAŻA: hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki, bar objęty formułą all inclusive.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, zbudowany w 2009 r., odnowiony na przełomie 2015/2016 r., 504 pokoje, budynek główny i budynki klubowe, 2-6 pięter, 4 windy w budynku głównym,
przestronne, eleganckie lobby, całodobowa recepcja, restauracja główna - dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, dostępne foteliki i menu dla dzieci, dania wegetariańskie, 4
restauracje á la carte: kuchnia włoska, turecka, dania rybne, Teos (dodatkowo płatna), 6 barów: przy basenie, na plaży, Carlos, Litus, Coﬀeum, snack bar; kantor, market; centrum
konferencyjne dla 250 osób, taras z widokiem na morze, ogród, bezpłatny internet bezprzewodowy; za opłatą: room-service, opiekunka do dziecka; akceptowane karty kredytowe:
Visa, MasterCard.
POKÓJ:
standardowy w budynku głównym: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek dla dzieci), ok. 30 m2, klimatyzowany, łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, zestaw do
kawy i herbaty; za opłatą: minibar (bezpłatnie napoje bezalkoholowe na powitanie, codziennie uzupełniany wodą), sejf; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed
przyjazdem; balkon (stolik, krzesełka); widok na morze i pokój w budynku głównym za dopłatą;
club: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 30 m2, indywidualnie sterowana klimatyzacja, wyposażenie jak w pokoju standardowym w budynku głównym; taras (stolik, krzesełka);
club family: 3-os. (możliwość 2 dostawek, min. 3 os. pełnopłatne), 2 pomieszczenia oddzielone drzwiami, indywidualnie sterowana klimatyzacja; wyposażenie jak w pokoju
standardowym w budynku głównym; balkon (stolik, krzesełka).
SPORT I ROZRYWKA: basen, słodka woda, ok. 1310 m², gł. 1,4 m, basen relaksacyjny dla dorosłych, słodka woda, ok. 475 m², gł. 1,4 m, aquapark: słodka woda, ok. 965 m², gł. 1,2 m, 8
zjeżdżalni, aquapark dla dzieci: słodka woda, ok. 815 m², gł. 1,2 m, statek, 6 zjeżdżalni, zjeżdżalnie dla najmłodszych dzieci, brodzik, słodka woda, ok. 40 m², gł. 0,4 m, przy basenach
bezpłatne parasole, leżaki i materace, ręczniki za kaucją; 2 korty tenisowe z wypożyczalnią sprzętu i płatnym oświetleniem, aqua aerobik, siatkówka plażowa, minigolf, rzutki, tenis
stołowy, kajaki, water polo; plac i pokój zabaw dla dzieci, miniklub (4-12 lat), animacje dla dorosłych i dzieci, dyskoteka, amﬁteatr; za opłatą: bilard, kręgle, gry komputerowe, sporty
wodne na plaży; centrum spa (płatne): kryty basen, słodka woda, sauna, hammam, kabina lodowa, bogata oferta zabiegów pielęgnacyjnych i masaży.
ALL INCLUSIVE 24H: śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.00-11.00), obiad (13.00-14.30), kolacja (19.00-21.30) w formie bufetu w restauracji głównej, raz na pobyt kolacja w
jednej z restauracji á la carte: kuchnia włoska, turecka, dania rybne; kawa, herbata, ciastko (17.00-18.00), lody (13.00-14.30); przekąski (11.00-17.00), nocne przekąski (23.30-00.30) w
wyznaczonych barach; lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (24h) w wyznaczonym barze; wymagane noszenie opasek all inclusive.
KONTAKT: 0090/2327976363, www.ariaclaros.com
GRATIS: serwis plażowy Wi-Fi

Veneto Poland
177885222
biurov@poczta.fm
P. Skargi 9, 39-300 Mielec
177885222
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

