PALM WORLD RESORT
& SPA HOTEL
Side

Descriere PALM WORLD RESORT & SPA HOTEL 5*, Side
Hotelul este localizat in statiunea Side, la 67 km de aeroportul din Antalya si la 7 km de centrul orasului Side. Construit
in 2015 acest hotel ofera cazare in cladirea principala de 4 nivele. Camerele sunt moderne si dotate cu baie, uscator
de par, aer conditionat, televizor, telefon si minibar. Restaurantul principal serveste preparate locale si internationale
in stil bufet. Pe langa restaurantul principal hotelul mai detine si un restaurant a la carte cu specific pescaresc. Alte
facilitati ale hotelului includ 3 baruri, piscina exterioara, piscina interioara, 2 topogane, coafor, spalatorie, lant de
magazine, sala de conferinta. Copii au si ei acces la piscina exterioara, loc de joaca si miniclub. Localizare Hotelul se
afla la 5,7 km de orasul antic Side, la 5,6 km de Muzeul Side si la 5,7 km de Teatrul Side. Aeroportul Antalya este situat
la 50 km de proprietate. Facilitati hotel Personalul prietenos vă stă la dispoziție pentru orice fel de ajutor la recepția din
zona de primire. În seiful hotelului se pot păstra lucrurile de valoare ale clienților. În zonele comune, clienții au la
dispoziție acces Wi-Fi. Un supermarket și alte magazine oferă distracție la cumpărături. Copiii pot să se joace după voia
inimii pe locul de joacă. Printre celelalte facilități ale hotelului se numără o sală de jocuri. Facilitati camera Aparatul de
aer condiționat creează o atmosferă plăcută în camere. Dotările standard din majoritatea camerelor includ un balcon.
Clienții pot dormi confortabil pe un pat dublu. Sunt disponibile dormitoare separate. De asemenea, pot fi puse la
dispoziție pătuțuri pentru bebeluși și paturi suplimentare. De asemenea, sunt disponibile un seif și un minibar.
Echiparea de bază cuprinde de asemenea și un aparat pentru cafea/ceai. Clienții se bucură de mai mult confort și
datorită setului de călcat. În plus, există acces la internet, un telefon, un televizor cu ecran plat cu canale prin satelit și
WiFi (gratuit). Baia dotată cu un duș și o cadă există un uscător de păr. Pentru familiile cu copii stau la dispoziție
camere de familie.
Hotel Website: https://www.palmworldside.com/en
Localizare
Hotelul se afla la 5,7 km de orasul antic Side, la 5,6 km de Muzeul Side si la 5,7 km de Teatrul Side. Aeroportul Antalya
este situat la 50 km de proprietate.
Facilitati hotel
Personalul prietenos vă stă la dispoziție pentru orice fel de ajutor la recepția din zona de primire. În seiful hotelului se
pot păstra lucrurile de valoare ale clienților. În zonele comune, clienții au la dispoziție acces Wi-Fi. Un supermarket și
alte magazine oferă distracție la cumpărături. Copiii pot să se joace după voia inimii pe locul de joacă. Printre celelalte
facilități ale hotelului se numără o sală de jocuri.
Facilitati camera

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.07.2022 16:45)

Aparatul de aer condiționat creează o atmosferă plăcută în camere. Dotările standard din majoritatea camerelor includ
un balcon. Clienții pot dormi confortabil pe un pat dublu. Sunt disponibile dormitoare separate. De asemenea, pot fi
puse la dispoziție pătuțuri pentru bebeluși și paturi suplimentare. De asemenea, sunt disponibile un seif și un minibar.
Echiparea de bază cuprinde de asemenea și un aparat pentru cafea/ceai.
Clienții se bucură de mai mult confort și datorită setului de călcat. În plus, există acces la internet, un telefon, un
televizor cu ecran plat cu canale prin satelit și WiFi (gratuit). Baia dotată cu un duș și o cadă există un uscător de păr.
Pentru familiile cu copii stau la dispoziție camere de familie.

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