ALIBEY CLUB MANAVGAT
Side, Turkey

Descriere ALIBEY CLUB MANAVGAT 5*, Side, Turkey
Construit in anii 1991 (Club Manavgat), respectiv 1995 (Club Park Manavgat) si renovat in 2008, cu o suprafata totala
de 380.000 mp, complexul dispune de 900 de camere, repartizate astfel: ? camere standard (suprafata de 26 mp); ?
camere pentru persoane cu dizabilitati; ? camere superioare (suprafata de 26 mp); ? camere family alcatuite din doua
camere standard conectate, cu usa intre ele; ? camera family superioare (suprafata 40 mp, un dormitor cu pat dublu si
unul cu paturi separate), cu usa intre ele. Localizare: pe malul marii, la 90 km de centrul orasului Antalya si la 85 km
de aeroport. Hotelul se afla situat la 12 km de Manavgat, 17 km de Side si 60 km de Alanya. Dotari camera: telefon, TV
satelit, radio, minibar, aer conditionat, seif, uscator de par, balcon. Podeaua este din gresie sau marmura, internet wifi. Facilitati hotel: 3 restaurante principale, restaurant a la carte, restaurant pe plaja, 13 baruri, cafenea turceasca, o
piscina exterioara mare si o piscina pentru relaxare, aquapark (25.000 mp cu 9 tobogane pentru adulti si 6 tobogane
pentru copii, restaurant, bar, diverse distractii), mini club pentru copii (4-12 ani), baie turceasca, sauna, tenis de masa,
mini fotbal, baschet, volei si fotbal pe plaja, jogging, darts, boccia, tir cu arcul, animatie, discoteca si discoteca in aer
liber. Servicii cu plata: bauturile din import, sucuri din fructe la bar, rezervare restaurant a la carte, babysitter, telefon,
centru de tenis (62 terenuri pe zgura) si echipamentul, spalatorie, masaj, doctor, sporturi acvatice, fotograf, sala de
jocuri, fitness, biliard, fotbal, inchiriere masini, coafor si frizerie, centru comercial. Plaja de pietricele cu nisip.
Sezlongurile, umbrelele si prosoapele sunt gratuite. Tenis: - in complexul Alibey Club/Park Manavgat exista 62 terenuri
de tenis cu zgura; unul dintre ele este terenul central, care are si tribune pentru spectator; - exista si doua terenuri pe
zgura si doua terenuri mini motorizate special pentru copii, dar si un perete de squash; - centrul de tenis este cel mai
cunosc la nivel international, de pe coasta Mediteranei si este perfect atat pentru antrenamentul profesionistilor, dar si
pentru amatori, pentru jocul in echipa sau singur; - scoala germana PCT, pe langa antrenamentele profesioniste pentru
meciuri ofera si instructaj pentru diferite niveluri de pregatire, se ocupa de turnee saptamanale, etc; - in acest complex
sportiv exista si magazin cu articole sportive (Adidas si Wilson), serviciu de racordare a rachetelor, inchirieri de
rachete, un birou de informatii si un bar; alte facilitati sunt: masina de aruncat mingii, analiza pe calculator, cursuri cu
metode speciale pentru copii; - toti instructorii de tenis detin certificate DTB/VDT. Aquapark: - construit pe o suprafata
de 25.000 mp; - 9 tobogane pentru adulti si 6 tobogane pentru copii; - facilitati pentru adulti: space bowl, blakhole,
rafting, tobogane pentru intreaga familie, bighole, kamikaze cu barcuta, kamikaze, topogane de mare inaltime, piscina
cu diverse activitati; - facilitati pentru copii: mini kamikaze, mini tobogane, mini rafting, o nava a piratilor, diverse
figurine de animale, loc de joaca pentru copii, piscina de nisip pentru bebelusi; - restaurant si bar. Alte informatii: accesul in pantaloni scurti la cina nu este permis; - toate cartile de credit sunt acceptate; - animalele de companie nu
sunt permise. Hotelul isi rezerva dreptul de a modifica conceptul in timpul sezonului fara a anunta in prealabil aceste
modificari.
Website: www.alibey.com
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