VILLA MOON FLOWER
HOTEL
Alanya, Turcia

Descriere VILLA MOON FLOWER HOTEL 4*, Alanya, Turcia
Aflat in apropierea plajei si muntilor, hotelul ofera un frumos peisaj natural oaspetilor sai. Se afla in regiunea Alanya si
se bucura de un restaurant propriu, unde se servesc bucate traditionale turcesti si internationale pe tot parcursul zilei.
Descriere:
Aflat in apropierea plajei si muntilor, hotelul ofera un frumos peisaj natural oaspetilor sai. Se afla in regiunea Alanya si
se bucura de un restaurant propriu, unde se servesc bucate traditionale turcesti si internationale pe tot parcursul zilei.
Localizare:
Este localizat la 1,4 kilometri de plaja Cleopatra cu nisip auriu si la 3 kilometri de Muntele Alanya Kalesi. Cel mai
apropiat aeroport, Gazipasa, se afla la 45 de kilometri departare. In jur, exista si obiective turistice appreciate, cum ar
fi Castelul din Alanya, Luna Parc Alanya.
Website:
https://villamoonflower.com/
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitia oaspetilor o piscine sezoniera in aer liber, o terasa a restaurantului cu preparate si
specialitati locale, plaja privata, loc de joaca pentru copii, servicii de spalatorie si calcatorie, un salon de masaj si spa si
inca un salon de infrumusetare.
Facilitati camere:
Unitatile de cazare sunt dotate cu aer conditionat, TV cu ecran plat cu canale prin satelit, zona de relaxare cu canapea,
baie privata cu cada sau dus si cu uscator de par, seif, telefon, chicineta dotata cu cuptor cu microunde, fierbator,
apparat de cafea, frigider si plita. Camerele au pardoseala de gresie sau marmura.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Economy/Promo Rooms (sau orice alta
denumire similara) – 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 dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.01.2022 02:18)

