Asteria Kremlin Palace
Lara Kundu, Turcia

Descriere Asteria Kremlin Palace 5*, Lara Kundu, Turcia
Inspirat de palatul original din Rusia, Asteria Kremlin Palace vă oferă ocazia de a descoperi reședința țarilor ruși.
Asteria Kremlin Palace oferă facilități de sporturi acvatice de 5 stele, plajă privată și o gamă variată de piscine. Acest
complex all inclusive pune la dispoziție 6 restaurante à la carte si 7 baruri. De asemenea, hotelul asigură un program
special de divertisment pentru copii.
Centrul spa cu servicii complete oferă proceduri relaxante si de revigorare, inclusiv reflexoterapie, masaje, tratamente
cu alge marine si multe altele. Oaspetii se pot relaxa la saună si la baia turcească sau pot face baie in piscina
interioară incălzită, de dimensiuni semi-olimpice.
Asteria Kremlin Palace are o suprafață de 7,5 hectare, incluzand un parc acvatic pentru copii cu 3 tobogane si un parc
acvatic pentru adulți cu 6 tobogane. Oaspetii pot lua parte la cursuri de dans, pot practica tir cu arcul sau pot vizita
pesterile din apropiere.
Asteria Kremlin Palace este situat la doar 12 km de Aeroportul Antalya și la 21 km de centrul orașului Antalya.
Informatii despre Camere
In total sunt 837 camere, din care: 732 camere standard (max. 2 + 1 pax), 79 Duplex (max. 4 pax), 30 camere cu
conexiune (max. 5 pax), 14 Suite (max. 2 + 1 Pax), 10 camere pentru persoane cu dizabilitati, 1 suita royal (max. 2 +
1 pax) si 1 suita junior (max. 3 pax). Toate camerele au: balcon sau terasa, baie dotata cu dus sau cada, uscator de
par, A / C, telefon direct, TV satelit si muzica, TV cu plata, internet (cu plata), minibar (racoritoare si bere, zilnic) si seif.
Informatii despre Hotel
Hotelul dispune de restaurante principale, Restaurant Stolista, La Gondola (Italian), Restaurant Pasha (Turcesc),
Restaurant Trapeza (Rusesc), Restaurant El Sombrero (Mexican). Bar Sushi (Japonez) cu plata. Toate restaurantele a la
carte sunt cu rezervare in prealabil; 7 baruri in cadrul complexului hotelier. doctor, spalatorie / curatatorie, baby
sitting, coafor, centrul de infrumusetare, toate aceste servicii sunt cu plata.
Plaja este privata, de nisip. Sezlonguri, umbrele si prosoapel - gratuit.
Deasemenea hotelul dispune de piscine in aer liber si interioare pentru adulti si copii, tobogane cu apa, 8 terenuri de
tenis, pista de jogging, tenis de masa, squash, baschet, mini footbal, volei pe plaja, centru de fitness, sauna, baie
turceasca, jacuzzi, centru de sanatate. Sporturile de apa cu motor, masajul si centrul de infrumusetare sunt cu plata.
Animatie zilnica si program de seara, disco. Mini club pentu copii intre 4 si 7 ani, Jokers Club pentru copii intre 8 si 12
ani si club pentru adolescenti intre 13 si 16 ani. Exista meniu special pentru copii.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (06.12.2022 02:06)

