MYLOME LUXURY
HOTEL AND RESORT
Alanya, Turkey

Descriere MYLOME LUXURY HOTEL AND RESORT 5*, Alanya, Turkey
Localizare: Acest resort de 5 stele si-a deschis portile in 2020 si ofera turistiilor servicii exclusiviste. Hotelul este
amplasat la distanţă de 25 km de centrul oraşului Manavgat, la 30 km de centrul oraşului Side, la 33 km de centrul
oraşului Alanya, la 90 km de aeroportul din Antalya şi la 100 km de centrul oraşului. Facilitati hotel : Hotelul ofera
servicii si facilitati de calitate precum: restaurant principal, 4 restaurante á la carte, cu specific: turcesc, oriental,
italian, pescăresc; restaurant cu specific japonez , 2 snack restaurants-Food Court şi Fast Corner, patiserie , Bistro
Restaurant; Lobby Bar, Lobby Terrace Bar, Bar 24, „Panorama” Pool Bar, „Wet Pool” Activity Bar, „Ocean” Pier Bar,
„Phenix” Night Club Bar; plajă proprie, cu nisip şi pietricele; ponton; piscină exterioară-990 mp, piscină exterioară
pentru adulţi , piscină interioară, , piscină interioară pentru copii, aqua pool (cu 5 tobogane), kids aqua tower pool (cu
2 tobogane), umbrele, şezlonguri şi saltele gratuite, atât la plajă cât şi la piscină. De asemenea, oaspetii acestui hotel
vor dispune de sală de fitness, amfiteatru, teren de tenis, mini fotbal, program de animaţii, show-uri, muzică live,
centru Wellness & Spa, sporturi nautice. Pentru cei mici exista facilitati precum: mini club (pentru copiii cu vârsta
cuprinsă între 4-12 ani), mini disco, kids aqua tower pool (cu 2 tobogane). Facilitati camera: Camerele sunt dotate cu
baie proprie cu duş, uscător de păr, aer condiționat, TV, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-bar - alimentat zilnic,
facilităti ceai/cafea, seif, balcon.
Localizare
Acest resort de 5 stele si-a deschis portile in 2020 si ofera turistiilor servicii exclusiviste. Hotelul este amplasat la
distanţă de 25 km de centrul oraşului Manavgat, la 30 km de centrul oraşului Side, la 33 km de centrul oraşului Alanya,
la 90 km de aeroportul din Antalya şi la 100 km de centrul oraşului.

Facilitati hotel
Hotelul ofera servicii si facilitati de calitate precum: restaurant principal, 4 restaurante á la carte, cu specific: turcesc,
oriental, italian, pescăresc; restaurant cu specific japonez , 2 snack restaurants-Food Court şi Fast Corner, patiserie ,
Bistro Restaurant; Lobby Bar, Lobby Terrace Bar, Bar 24, „Panorama” Pool Bar, „Wet Pool” Activity Bar, „Ocean” Pier
Bar, „Phenix” Night Club Bar; plajă proprie, cu nisip şi pietricele; ponton; piscină exterioară-990 mp, piscină exterioară
pentru adulţi , piscină interioară, , piscină interioară pentru copii, aqua pool (cu 5 tobogane), kids aqua tower pool (cu
2 tobogane), umbrele, şezlonguri şi saltele gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.
De asemenea, oaspetii acestui hotel vor dispune de sală de fitness, amfiteatru, teren de tenis, mini fotbal, program de
animaţii, show-uri, muzică live, centru Wellness & Spa, sporturi nautice.
Pentru cei mici exista facilitati precum: mini club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), mini disco, kids aqua
tower pool (cu 2 tobogane).
Facilitati camera
Camerele sunt dotate cu baie proprie cu duş, uscător de păr, aer condiționat, TV, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-bar
- alimentat zilnic, facilităti ceai/cafea, seif, balcon.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (22.01.2022 06:53)

• Sejururi externe plecari in perioada noiembrie 2021- aprilie 2022: 30% avans la inscriere; Restul de 70% se achita cu
pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise. • Sejururi externe plecari in perioada mai 2022- octombrie 2022:
20% avans la inscriere; Restul de 80% se achita cu pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (22.01.2022 06:53)

