ALTIN SARAY
Kusadasi, Turcia
YILANCIBURNU MEVKII, 9400 KUSADASI

Descriere ALTIN SARAY 3*, Kusadasi, Turcia
Amplasat pe un promontoriu cu păduri de pin şi oferind vedere la Marea Egee, Altinsaray se aseamănă cu un conac
otoman somptuos. Oaspeţii vor găsi aici o piscină în aer liber şi un centru spa cu cadă cu hidromasaj şi baie turcească
tradiţională.
Descriere:

Construit in stil traditional, cu arhitectura unui conac otoman, hotelul are evaluari foarte bune, fiind
recomandat celor care opteaza pentru un bun raport calitate-pret.

Localizare:

Situat pe un promotoriu, inconjurat de plantatii de pini, la 200 de metri de mare si la 10 minute de
centrul statiunii Kusadasi, 850 de metri de Marele Bazar si 1 km de binecunoscuta strada cu baruri.

Facilitati hotel:

Respectand conceptul ospitalitatii otomane, in restaurantul hotelului se servesc specialitati turcesti si
mediteraneene renumite, insotite de vinuri locale sau internationale. Terasa piscinei exterioare este
decorata cu gust, in acelasi spirit traditional, iar baia turceasca face parte din cultura otomana.
Facilitatile sunt completate cu mese de tenis si biliard, darts, sauna, spa si centru welness(contracost).

Facilitati camere:

Camerele sunt distribuite pe doua etaje, unele dintre ele au pat cu baldachin si toate sunt dotate
cu aer conditionat, telefon, televizor cu ecran plat si canale prin cablu, seif, minibar, baie cu cada
sau dus, articole de toaleta gratuite, uscator de par, papuci de casa, balcon sau terasa.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Promo/Economy Rooms – sunt camere limitate
ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca
restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone
nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.08.2022 09:59)

