INFORMACJE
O IMPREZIE
Oferta 1

Senza The Inn Resort & Spa 
Turcja / Alanya / Türkler
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

2057
PLN
za osobę

Opis oferty
Opis oferty: Dizajnersko zaprojektowany resort z zachwycającym zapleczem rekreacyjno-sportowym. Przestronny basen, aquapark i atrakcje w ciągu dnia zapewnią chwile relaksu dla
całej rodziny. Blisko stąd do pięknej, długiej plaży z bezpłatnym serwisem i barem objętym all inclusive, serwującym napoje i smaczne przekąski! Goście do woli mogą korzystać nie
tylko z restauracji głównej i barów, ale również z restauracji á la carte z pyszną kuchnią tematyczną.
POŁOŻENIE: w miejscowości Turkler, ok. 5 km od Konaklir, ok. 25 km od centrum ALANYI; ok. 110 km od lotniska w Antalyi; przystanek autobusowy ok. 400 m od hotelu (Alanya,
Side).
PLAŻA: hotelowa, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, ok. 400 m od hotelu, dojście drogą lokalną lub dojazd bezpłatnym busem hotelowym (co ok. 15 min.), bezpłatne
parasole, leżaki, materace i ręczniki; bar objęty all inclusive.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, zbudowany w 2013 r., 425 pokoi, 1 budynek, 6 pięter, 6 wind, przestronne i eleganckie lobby, całodobowa recepcja; restauracja główna - dania w formie
bufetu, kuchnia międzynarodowa, dostępne foteliki i menu dla dzieci, 2 restauracje á la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja): turecka i rybna; bar w lobby, relax bar, irish pub, bar
na plaży, bar przy basenie, bar z przekąskami, bar w dyskotece; minimarket, bu k, sklep z biżuterią, sklep z pamiątkami; centrum konferencyjne dla 750 osób, za opłatą: internet
bezprzewodowy w lobby (ok. 2 EUR/dzień), room-service, fryzjer, fotograf, opiekunka do dziecka, wypożyczalnia samochodów; pokoje dla niepełnosprawnych; akceptowane karty
kredytowe: Visa, MasterCard.
POKÓJ:
standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki dla os. dorosłej lub 2 dostawek dla dzieci), ok. 24 m², nowoczesny, klimatyzowany, łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), telewizja
satelitarna, telefon, sejf (płatny: ok. 2 EUR/dzień), minibar (na powitanie napoje bezalkoholowe, codziennie uzupełniany w wodę); bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na
zamówienie przed przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka);
duplex: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 30 m², komfortowy, dwupoziomowy, wyposażenie jak w pokoju standardowym; pokój duplex za dopłatą.
SPORT I ROZRYWKA: basen, nieregularny kształt, słodka woda, ok. 2000 m², gł. 1,4 m, brodzik dla dzieci, słodka woda, ok. 40 m², gł. 0,3 m, aquapark (przejście podziemnym tunelem):
basen z 2 zjeżdżalniami dla dzieci, nieregularny kształt, słodka woda, ok. 250 m², basen z 5 zjeżdżalniami dla dorosłych, nieregularny kształt, słodka woda, ok. 180 m², przy basenach
bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki; kryty basen, ok. 270 m², wydzielona część dla dzieci, ok. 30 m²; kort tenisowy z wypożyczalnią sprzętu (oświetlenie płatne), tenis
stołowy, rzutki, siatkówka plażowa; plac zabaw dla dzieci, miniklub (4-13 lat), animacje dla dorosłych i dzieci: dzienne i wieczorne gry i zabawy, wieczorne show, muzyka na żywo; za
opłatą: sporty wodne na plaży (oferta zewnętrzna); centrum wellness: bezpłatnie: hammam, sauna, centrum ﬁtness; płatnie: zabiegi pielęgnacyjne, masaże.
ULTRA ALL INCLUSIVE 24H: śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.00-10.30), obiad (12.30-14.00), kolacja (19.00-21.00) w formie bufetu w restauracji głównej; kawa, herbata,
ciasto (14.30-18.00); przekąski w barze przy basenie i na plaży (11.00-16.00); tureckie placki gozleme (11.00-16.00), lody (15.00-16.00), nocne przekąski (23.00-7.00); napoje
bezalkoholowe, lokalne napoje alkoholowe całodobowo w wyznaczonym barze, wybrane importowane napoje alkoholowe w wyznaczonych godzinach; raz na pobyt kolacja w
wybranej restauracji á la carte (dla pobytów na min. 7 nocy; wymagana wcześniejsza rezerwacja); wymagane noszenie opasek ultra all inclusive.
KONTAKT: 0090/2425376537, www.theinnresorthotel.com
GRATIS: serwis plażowybus 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.

