Alarcha Hotels &
Resort
Side

Descriere Alarcha Hotels & Resort 5*, Side
Descriere hotel
Situat pe malul mării, Alarcha Hotels & Resorts este alegerea perfectă pentru cei care doresc să se relaxeze într-o
atmosferă încântătoare, cu o suprafața totală de 9500 m² și plajă privată de 200 de metri - una dintre cele mai
frumoase plaje ale Mediteranei, unde pârâul Alara se varsă în mare.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi
Aquapark cu 7 tobogane
3 Baruri
Plajă privată
Regim de masă
Ultra All Inclusive: mic dejun, prânz și cină, băuturi alcoolice și răcoritoare, vin, bere, sucuri concentrate de fructe,
apa și specialități cafea.

Locatia
Este situat în Manavgat Örenşehir, la 30 km de Side și la 100 km distanță de Aeroportul Antalya.

Soare si mare
Umbrele, şezlonguri şi saltele gratuite, atât la plajă cât şi la piscină. Plajă mixtă cu nisip și pietriș.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, specific internațional. 2 restaurante A la Carte, specific italian si grecesc, cu rezervare prealabilă.
Lobby Bar, Pool Bar, Beach Bar

Sport și relaxare
Sală de fitness, aerobic, aqua gym, saună, baie cu aburi, boccia, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, centru
Wellness & Spa, masaj, tratamente faciale şi corporale, salon de înfrumuseţare, magazine, spălătorie, sporturi nautice,
închiriere maşini.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), mini disco, aqua park cu 7 tobogane pentru copii, piscină
pentru copii.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi (în lobby), piscină exterioară / interioară, sală de fitness, baie turcească, saună, baie de aburi,
boccia, animație, tenis de masă, sporturi acvatice nemotorizate, volei pe plajă, umbrele de soare, prosop de plajă,

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 23:57)

acces internet WI-FI, seif, mini bar, facilități ceai/cafea

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, tratamente faciale şi corporale, salon de înfrumuseţare, magazine, spălătorie, închiriere
maşini, Babysitting, Room service (24 de ore), băuturi alcoolice importate (12+ ani), sucuri proaspăt stoarse.

Bine de stiut
Restaurantele á la carte – cu rezervare în prealabil.

Facilități si dotari camere
Dotări camere: internet Wi-FI, baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, halat și papuci, LCD TV satelit, telefon, minibar (gratuit, alimentat zilnic), seif, aer condiţionat, facilități ceai /cafea, podeaȘ lemn masiv laminat, balcon/terasă.
Curățenie de 3x săptămănă.
Pat suplimentar în funcție de disponibilitatea unității de cazare: tip standard / canapea / fotoliu-pat sau pat pliabil.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1501Plecare: (CLJ) 27.06.2023 06:00:00 - (AYT) 27.06.2023 07:45:00
Intoarcere: (AYT) 04.07.2023 08:45:00 - (CLJ) 04.07.2023 10:30:00
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