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Alanya, Turcia
Telatiye Mah.Mustafa Kemal Bulvari No: 63 Konaklý 05533673324-remzi bey(rezervasyon)

Descriere SOLIS BEACH HOTEL 4*, Alanya, Turcia
Localizare: in statiunea Alanya, Antalya Facilitati hotel: Cu conceptul său all-inclusive, hotelul își întâmpină oaspeții la
micul dejun, prânzul și cina cu meniul său bogat și distins. Turistii se pot bucura de delicatesele bucătarilor
profesioniști. Are 3 baruri: Bar la piscină (10.00 - 22.00), bar pe plajă (10.00 - 18.00), Lobby Bar (11:00-22:00). În baruri
va puteti bucura de băuturi calde, băuturi carbogazoase, băuturi concentrate, băuturi alcoolice locale (vodcă, gin, vin,
bere) sunt servite gratuit.Alcoolul incepe sa se serveasca incepand cu ora 11:00. Facilitati camera: Hotelul are 20
camere (22 m²), 30 camere (20 m²), 40 (18 m²). Camerele au: minibar, aer conditionat, balcon, uscător de păr,
Duş/WC, internet wireless (cu plată). Curățenia în cameră se face în fiecare zi, schimbarea lenjeriei și a prosoapelor se
face o dată la 3 zile. Sunt disponibile Telefon și TV. Podelele sunt acoperite cu gresie. Există o cutie de valori.
Prosoapele de plajă sunt gratuite la sosire, următoarea schimbare este de 5 TL.
Hotel Website: www.solisbeach.com
Localizare
Solis Beach Hotel este amplasat la 100 m de plaja si la câteva minute de mers pe jos din centrul orașului Konakli.
Centrul orașului Alanya se afla la o distanta de 13 km de hotel.
Facilitati hotel
Pentru petrecerea timpului liber oaspeții au la dispoziție activități de agrement pe timpul zilei și programe de
divertisment seara. Proprietatea are servicii de recepție cu program non - stop și închirieri auto. Se oferă acces gratuit
la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este posibilă pe stradă, în imediata apropiere a proprietății. La proprietate
există un snack-bar care oferă cafea, băuturi și gustări. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe
terasă, în funcție de vreme.
Din facilitățile oferite de proprietate nu lipsesc cele spa, unde oaspeții se pot relaxa, la masaj, saună sau la baia cu
aburi. Baia turcească face parte din oferta variată de servicii pe care le propune centrul spa. În cadrul proprietatății
există piscină în aer liber cu tobogan cu apă, pentru cei dornici de distracție.
Oaspeții au la dispoziție numeroase activități, atât ziua cât și seara. În timpul zilei, la Solis Beach Hotel amatorii de
divertisment pot juca darts sau biliard. Pentru cei dornici de socializare, echipa de animatori pregătește zilnic momente
de distracție în grup sau concursuri cu premii. Seara, Solis Beach Hotel organizează diverse show-uri atrăgătoare
pentru oaspeții proprietății.
Copiii se pot distra la piscina special amenajată, prevăzută cu tobogane cu apă. Copiii au la dispoziție canale TV
speciale pentru ei. De asemenea oaspeții au la dispoziție un lounge cu televizor. Printre alte servicii proprietatea oferă
și serviciul de schimb valutar. Oaspeții se pot relaxa în grădina frumos amenajată de la proprietate. Solis Beach Hotel
dispune de plajă privată. Pe plajă există șezlonguri, umbrele de plajă și prosoape gratuite.
Facilitati camera
Camerele sunt dotate cu aer conditionat, WiFi, telefon, televizor, uscator de par, balcon.

• Sejururi externe, plecari 2022: 30% avans la inscriere; Diferenta de 70% se achita cu pana la 21 zile inainte de data
calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (26.11.2022 14:49)

