Crystal Admiral
Side, Turcia

Descriere Crystal Admiral 5*, Side, Turcia
Descriere hotel
Hotelul a fost inaugurat în anul 2005 și se întinde pe o suprafață de 50.000 mp. Ultima renovare completă a avut loc în
anul 2019.

Principalele puncte de atracție
Hotel eco-friendly
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Diversitate culinară
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
Ultimate All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Cină în restaurantele a la carte o dată pe sejur cu rezervare în prealabil – excepție „Sailor”
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale în intervalul 10:00 – 24:00
Mini-bar alimentat zilnic cu băuturi răcoritoare
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, baie turcească, saună, baie cu aburi, sală de fitness, polo pe
apă, aqua-gym, aerobic, stretching, tenis de masă, darts, boccia, mini-golf, tir cu arma cu aer comprimat, teren
de tenis, teren de basket, volei pe plajă, program de animație, muzică live
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 80 km de Aeroportul din Antalya și la 85 km de centrul orașului.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip, lungime: 50 metri; Piscină Activity – 1.336 mp, piscină Relax – 1.472 mp, piscină Teen – 138 mp,
piscină pentru adulți – 105 mp, piscină Mini Club – 90 mp, piscină interioară pentru adulți – 200 mp, piscină interioară
pentru copii – 30 mp, piscină SPA – 50 mp; Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la
piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal „Admiral” tip bufet, „Aspendos” Snack Restaurant, „Caretta” Beach Snack Restaurant, Patiserie,
Gozleme – patiserie cu produse tradiționale, „Crystal” Patiserie;
Restaurante a la carte cu specific: „Venezia” italian, „Mexico” mexican, „Istanbul” turcesc, „Akdeniz” pescăresc,
„Sailor” pescăresc;

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.01.2022 03:07)

Baruri: Lobby Lounge, „Aspendos” Bar, Relax Bar, „Caretta” Beach Bar, „Fuaye” Bar, „Lagoon” Bar, „Veranda” Bar,
Irish Bar, Cafe „Turca”, „Cosmic” Disco Bar.

Sport și relaxare
Centru SPA: salon de înfrumusețare, tratamente faciale și corporale, masaje, coafor, baie turcească, saună, baie cu
aburi, sală de fitness, polo pe apă, aqua-gym, aerobic, stretching, jocuri video, fotbal de masă, biliard, tenis de masă,
bowling, darts, boccia, mini-golf, tir cu arma cu aer comprimat, teren de tenis, teren de basket, volei pe plajă, program
de animație, muzică live, sporturi nautice motorizate și nemotorizate.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spațiu de joacă, piscină, meniu în restaurante.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, baie turcească, saună, baie cu aburi, sală de fitness, polo pe apă,
aqua-gym, aerobic, stretching, tenis de masă, darts, boccia, mini-golf, tir cu arma cu aer comprimat, teren de tenis,
teren de basket, volei pe plajă, program de animație, muzică live.

Facilități contra cost
Centru SPA: salon de înfrumusețare, tratamente faciale și corporale, masaje, coafor; jocuri video, fotbal de masă,
biliard, bowling, nocturnă și echipament teren de tenis, servicii medicale, servicii de spălătorie, magazine, sporturi
nautice motorizate și nemotorizate.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul este compus din clădirea principală cu șase etaje și dispune de următoarele tipuri de cameră:
Camere Standard – cca. 35 mp, pat dublu sau două paturi twin și pat twin;
Camere Familiale Duplex – cca. 48 mp, două camere, pat dublu sau două paturi twin și pat twin;
Suite Junior – cca. 50 mp, dormitor cu pat dublu, living;
Suite Familiale Duplex – cca. 55 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin, living;
Suite Honeymoon – cca. 48 mp, dormitor cu pat dublu, baie cu jacuzzi.
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, seif, mini-bar, TV, telefon, acces internet Wi-Fi,
camere fumători / nefumători, balcon.

Informatii camera curenta: Copil 2-12 ani + Copil 2-7 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1571
Plecare: (OMR) 10.07.2022 13:30:00 - (AYT) 10.07.2022 15:30:00
Intoarcere: (AYT) 17.07.2022 10:30:00 - (OMR) 17.07.2022 12:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.01.2022 03:07)

