INFORMACJE
O IMPREZIE
Oferta 1

Lake River Side Spa  
Turcja / Side / Manavgat
Wyżywienie
Zakwaterowanie
Podróż tam
Powrót

All inclusive ultra 24H
Pok. 2 os.
Wylot z Warszawa do Antalya dnia 23.09.2020 godz. 06:35 - 10:25
Wylot z Antalya do Warszawa dnia 30.09.2020 godz. 11:15 - 13:15

2159
PLN
za osobę

Opis oferty
Opis oferty: Elegancki i nowoczesny, zachwyca pięknymi wnętrzami. Komfortowe pokoje, świetne restauracje i wyjątkowa atmosfera gwarantują udane wakacje na najwyższym
poziomie. Położony w spokojnej okolicy, otoczony jest z jednej strony rzeką, a z drugiej jeziorem. Do pobliskiej szerokiej plaży z barem i placem zabaw dla najmłodszych dowozi Gości
hotelowy bus. Zaletą hotelu jest urozmaicona formuła ultra all inclusive z przekąskami i napojami serwowanymi 24 godziny na dobę! W 2019 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za
najwyższą jakość świadczonych usług.
POŁOŻENIE: w miejscowości Titreyengol, ok. 7 km od centrum SIDE, ok. 4 km od Manavgat; ok. 65 km od lotniska w Antalyi; przystanek autobusowy przy hotelu (Side/Manavgat).
PLAŻA: hotelowa, szeroka, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, miejscami żwirkowe, ok. 1,3 km od hotelu, dojazd bezpłatnym busem hotelowym kilka razy dziennie,
bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki; bar hotelowy objęty all inclusive; plac zabaw dla dzieci.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, elegancki i nowoczesny, zbudowany w 2012 r., częściowo odnowiony w 2018 r., 418 pokoi, 2 budynki, 5 pięter, 5 wind, przestronne i eleganckie lobby,
całodobowa recepcja, restauracja główna - dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, dostępne foteliki i menu dla dzieci, dania wegetariańskie, 3 restauracje á la carte
(wymagana wcześniejsza rezerwacja): włoska, turecka i meksykańska, 4 bary: bar w lobby, bar przy basenie z przekąskami, bar na plaży oraz disco bar, sklepy: minimarket, sklep z
biżuterią, pamiątki; sala konferencyjna dla 550 osób; ogród; bezpłatny internet bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych; za opłatą: opiekunka do dziecka, fryzjer, fotograf,
lekarz na wezwanie, room service, wynajem samochodów, pralnia; udogodnienia dla niepełnosprawnych; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.
POKÓJ:
standardowy: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 25 m², nowoczesny, indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna i prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna,
telefon, sejf, minibar (codziennie uzupełniany w napoje chłodzące); bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka).
SPORT I ROZRYWKA: basen główny z 2 zjeżdżalniami, nieregularny kształt, słodka woda, ok. 845 m², gł. 1,4 m, basen z 3 zjeżdżalniami, słodka woda, ok. 52 m², gł. 1,15 m, brodzik z 4
minizjeżdżalniami, ok. 85 m², słodka woda, gł. 0,3 m, bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki; basen kryty, ok. 76 m², słodka woda, gł. 1,4 m, brodzik kryty, ok. 15 m², słodka
woda, gł. 0,35 m; tenis stołowy, boccia, siatkówka plażowa, piłka wodna, aerobik, step, siłownia, rzutki; plac zabaw dla dzieci, miniklub (4-12 lat), dyskoteka, dzienne i wieczorne
animacje dla dorosłych i dzieci; za opłatą: bilard, sporty wodne na plaży (oferta zewnętrzna); centrum spa: bezpłatnie: wstęp do łaźni tureckiej, sauna, łaźnia parowa, płatne: zabiegi
kosmetyczne, masaże, peelingi.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH : Pokój:- 4 pokoje (na zapytanie)
ULTRA ALL INCLUSIVE 24H: śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.00-10.30), obiad (12.30-14.30), kolacja (19.00-21.00) w formie bufetu w restauracji głównej; przekąski w
barze na plaży (12.00-15.00), gozleme (10.00-15.30); kawa, herbata, ciasto w barze przy basenie (14.30-17.00), lody (14.30-16.00), późne przekąski w wyznaczonym barze (24.00-7.00);
nocna zupa (22.00-24.00) w wyznaczonym miejscu; całodobowo lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz wybrane importowane napoje alkoholowe (10.00-24.00) w
wyznaczonym barze; raz na pobyt kolacja w restauracji á la carte (dla pobytów min. 7 nocy; wymagana wcześniejsza rezerwacja); wymagane noszenie opasek ultra all inclusive.
KONTAKT: www.lakeriversidehotel.com
GRATIS: serwis plażowy Wi-Fibus na plażę

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.

