Grand Kaptan Hotel
Alanya, Turcia

Descriere Grand Kaptan Hotel 5*, Alanya, Turcia
Descriere hotel
Grand Kaptan a fost deschis în anul 1991 și se întinde pe o suprafață de 14.000 mp. Ultima renovare completă a avut
loc în anul 2011.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi în lobby
Shuttle bus către centrul orașului
Aqua Park cu trei tobogane – 200 mp
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
Ultra All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Cină în restaurantele a la carte, o dată pe sejur cu rezervare în prealabil
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale în intervalul 10:00 – 24:00
Mini-bar alimentat cu băuturi răcoritoare
Acces internet Wi-Fi în lobby, baie turcească, saună, aqua-gym, sală de fitness, polo pe apă, jocuri la piscină,
mini-bibliotecă, tenis de masă, darts, boccia, volei pe plajă, shuttle bus către centrul orașului, program de
animație
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 4 km de centrul orașului Alanya și la 131 km de Aeroportul din Antalya.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip și pietriș, accesul se face printr-un pasaj subteran, ponton – 300 mp; Aqua Park cu trei tobogane –
200 mp, piscină principală – 500 mp, piscină pentru copii – 30 mp; Șezlonguri, saltele și umbrele gratuite atât la plajă,
cât și la piscină. Prosoape – contra cost.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet, Snack Restaurant pe plajă; Restaurant a la carte cu specific: „La Costa” pescăresc, „
Pruva” italian; Baruri: Lobby Bar, „Moon” Bar, „Vitamin” Bar, Pool Bar, Beach Bar.

Sport și relaxare
Centru Wellness, masaje, baie turcească, saună, coafor; aqua-gym, sală de fitness, polo pe apă, jocuri la piscină, minibibliotecă, biliard, tenis de masă, darts, boccia, volei pe plajă, închiriere biciclete, închiriere mașini, program de
animație, sporturi nautice: jet ski, parasailing.

Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:27)

Mini Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spațiu de joacă, cărucior (contra cost), meniu în restaurant,
piscină, pictură pe față.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi în lobby, baie turcească, saună, aqua-gym, sală de fitness, polo pe apă, jocuri la piscină, minibibliotecă, tenis de masă, darts, boccia, volei pe plajă, shuttle bus către centrul orașului, program de animație.

Facilități contra cost
Centru Wellness, masaje, coafor, biliard, sală de conferințe, fotograf, servicii de spălătorie, servicii medicale, închiriere
biciclete, închiriere mașini, magazine, sporturi nautice: jet ski, parasailing.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 334 camere, distribuite astfel:
Camere Standard – cca. 25-30 mp, pat dublu sau două paturi twin, canapea;
Camere interconectate – cca. 50-60 mp, pat dublu, pat twin, două canapele, două băi;
Camere Familiale – cca. 50-60 mp, două camere cu pat dublu, pat twin, canapea, două băi.
Dotări camere:baie cu cadă / duș, seif (contra cost), mini-bar, TV, acces internet Wi-Fi (contra cost), facilități ceai /
cafea, balcon.

Informatii camera curenta: Copil 3-12 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1571
Plecare: (OMR) 16.07.2023 11:45:00 - (AYT) 16.07.2023 13:35:00
Intoarcere: (AYT) 23.07.2023 08:45:00 - (OMR) 23.07.2023 10:35:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:27)

