Aegean Park
Marmaris, Incekum
S.ELGIN BUL NO:23 MARMARIS

Descriere Aegean Park 3*, Marmaris, Incekum
Această proprietate de 3 stele se află în Marmaris, la 50m de plajă, și oferă unități de cazare cu aer condiționat și o
piscină în aer liber, cu șezlonguri și umbrele de soare. Proprietatea are servicii de recepție cu program non - stop și
închirieri auto. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
Sunt disponibile 72 camere. Camerele au balcon cu masă și scaune unde pot fi petrecute momente de relaxare.
Fiecare cameră dispune de minibar. Camerele luminoase de la Aegean Park sunt dotate cu parchet, aer condiționat, Tv
cu canale prin satelit și seif. În camere există baie cu cadă sau duș ce are în dotare foehn și articole de toaletă
gratuite. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. De asemenea, este disponibilă o zonă de luat masa.
Proprietatea oferă camere pentru nefumători.
La Aegean Park oaspeții au la dispoziție 2 restaurante unde pot savura mâncăruri delicioase, în stil bufet sau à la carte.
Preparate din bucătăria internațională și turcească așteaptă să fie degustate în fiecare zi la micul dejun, prânz și cină.
Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă, în funcție de vreme. Oaspeţii pot avea diverse băuturi
răcoritoare sau alcoolice la bar.
În cadrul proprietatății există piscină în aer liber cu tobogan cu apă, pentru cei dornici de distracție.
În imediata apropiere se pot practica sporturi nautice, precum windsurfing, caiac sau schi nautic. Aegean Park este o
alegere excelentă pentru călătorii interesați de natură. Împrejurimile oferă posibilitatea organizării de tururi cu
bicicleta. Aegean Park oferă serviciul de închirieri biciclete contra cost.
Proprietatea este o alegere potrivită pentru familiile cu copii. Cei mici se pot distra în aer liber la piscina pentru copii,
prevăzută cu tobogan cu apă sau în locul de joacă special amenajat.
Facilitățile de la proprietate mai cuprind și un lift, o cameră pentru bagaje, un seif și Tv în spațiile comune. Printre alte
servicii se regăsesc schimb valutar și serviciul de spălătorie. Biroul de turism de la Aegean Park poate furniza informații
turistice.
Aegean Park are în apropiere o plajă cu nisip/pietriș. Pe plajă există șezlonguri și umbrele de plajă contra cost.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Dalaman, situat la o distanță de 90 km. La cerere proprietatea organizează
transfer la/de la aeroport contra cost.
Cele mai apropiate atracții de Aegean Park sunt: Karacan Point Center - 400 m, Atlantis Su Parki - 700 m, Marmaris
Amphitheatre - 800 m.
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