ALBA QUEEN HOTEL
Side, Turcia
Çolaklı Mahallesi Tilkiler Mevkii Erhan Demir Bulvarı
No:3-1 P.K:07600 Manavgat / Antalya

Descriere ALBA QUEEN HOTEL 5*, Side, Turcia
Hotelul este localizat in statiunea Side, la 55 km de aeroportul din Antalya si la 8 km de orasul Side. Hotel Alba Queen
Side este situat la 100 m de plaja. Acesta a fost construit in 2008, ocupa o suprafata totala de 18750 mp si dispune de
4 corpuri a cate 5 etaje Facilitati camere: baie, uscator de par, aer conditionat centralizat (functioneaza doar la
anumite intervale de timp), TV, telefon, seif (contra cost), room service (24 ore, contra cost). Facilitati hotel: sauna
turceasca, sauna, baie cu aburi, jacuzzi, sala de forta, aerobic, volei pe plaja, baschet, teren de tenis, tenis de masa
darts, boccia, program de animatie, muzica live, discoteca, internet (lobby).Contra cost: masaj, bowling, biliard,
inchirierea rachetelor de tenis. Facilitati copii: 2 piscine, tobogan, mini-club (4-12 ani), carucior pentru copii (contra
cost), discoteca pentru copii (mini-disco). Plaja este privata cu nisip. Langa piscina si pe plaja: umbrelele, sezlongurile,
saltelele sunt gratuite.
Hotel Website: https://www.albahotels.com.tr/queen/home
Localizare
Hotelul Alba Queen se află la 100 m de plajă, la 8 km de centrul orașului Side și la 55 km de aeroportul din Antalya.
Hotelul a fost construit în anul 2008 și este format din 4 corpuri de câte 5 etaje.
Facilitatile hotelului
Hotelul dispune de un restaurant principal și 2 restaurante a la carte (pescăresc și thailandez – gratuit, o dată pe
săptămână), 4 baruri, centru SPA, o piscină acoperită, magazine, sală de conferințe, curățătorie, coafor (contra cost),
program de animație, muzică live, discotecă, internet Wi-fi (în lobby).
Facilitati camere
Toate camerele sunt dotate cu baie proprie, uscător de păr, TV, telefon, seif (contra cost), aer condiționat centralizat,
room service (contra cost).
Facilitati pentru copii
Hotelul oferă următoarele facilități pentru copii: 2 piscine cu tobogane, mini club (4-12 ani), bufet special, cărucior și
baby sitter (contra cost) și mini discoteca (contra cost).
Sport si agreement
Ca și activități de relaxare gratuite, hotelul pune la dispoziția turiștilor: baie turcească, saună, baie cu aburi, Jacuzzi,
volei pe plajă, baschet, aerobic, darts, tenis de masă și contra cost: masaj, bowling, biliard.
Sport si agreement
Hotelul deține plajă proprie cu nisip. Umbrelele, șezlongurile și saltelele sunt gratuite.
Info
***Descrierea are caracter informativ.
Este necesara consultarea site - ului oficial si a fact sheet - ului hotelului.

• 20% avans la inscriere; • Diferenta se achita cu pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 23:18)

