PAPILLON ZEUGMA
RELAXURY HOTEL 5 *
Belek

Descriere PAPILLON ZEUGMA RELAXURY HOTEL 5 * 5*, Belek
Descriere hotel
Papillon Zeugma a fost construit în anul 2002 şi se întinde pe o suprafaţă de 60.000 mp, malul Mării Mediterane. Parte
a renumitului lanț hotelier Papillon, resortul oferă servicii excelente, o gamă impresionantă de facilități, servicii
personalizate, toate într-un decor modern, elegant și confortabil. Ultima renovare completă a avut loc în 2015.
Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi gratuit
Centru Wellness & Spa
5 piscine, tobogane acvatice
Regim de masă
High Class All Inclusive:
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Acces internet Wi-Fi, mini-bibliotecă, cinema, saună, baie turcească, sală de fitness, aerobic, șah, biliard, darts, lecţii
de dans, tenis de masă, mini-fotbal, badminton, baschet, fotbal, terenuri de tenis (echipament de tenis inclus),boccia,
volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 4 km de centrul staţiunii Belek şi la 35 km de aeroportul din Antalya.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip; bar pe plajă; 5 piscine exterioare cu tobogane acvatice: 1.590 mp, 2 piscine pentru copii-77 mp,
1 relax pool-950 mp; piscină interioară. Umbrele, șezlonguri și prosoape gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.
Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet-„Mosaic”; 4 restaurante á la carte, cu specific: oriental şi libanez-„Arabesque”, asiatic„Haru”, italian-„Farfalle”, pescӑresc-„Meh’yane; Patiserie; Food Court, Beach Bar, Wien Bar, Terrace Bar-24h, Bar &
Disco

Sport și relaxare
Sală de fitness, aerobic, șah, biliard, bowling,darts, lecţii de dans,, tenis de masă, mini-fotbal, badminton, baschet,
fotbal,boccia, volei pe plajă,golf, echitaţie, banana, ringo, catamaran, jet ski, sporturi nautice motorizate.
Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-7 ani), Maxi Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 8-12 ani),
Teenager Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 13-17 ani), spaţiu de joacă, aqua park, tobogane acvatice,
cinema, meniu în restaurant, teren de fotbal, baschet, jocuri la piscinӑ, disco ȋn aer liber (13-17 ani), cărucior (cu
garanție), baby-sitter (contra cost).
Facilități gratuite

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 17:33)

Saună, baie turcească, sală de fitness, aerobic, șah, biliard, darts, lecţii de dans, tenis de masă, mini-fotbal, badminton,
baschet, fotbal, terenuri de tenis (echipament de tenis inclus), boccia, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri,
muzică live.
Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, baie cu aburi, saună, tratamente faciale şi corporale, salon de înfrumuseţare, coafor, 2
săli de conferințe, magazine, spălătorie, bowling, sală de jocuri electronice, teren de fotbal, teren de golf (la 4 km
distanţă de hotel), echitaţie (la 4 km distanţă), banana, ringo, catamaran, jet ski, sporturi nautice motorizate.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 354 camere, repartizate astfel: 253 superior rooms (cca. 38 mp), 3 camere pentru
persoane cu dizabilitӑți (cca. 38 mp), 26 junior suites (cca. 70 mp), 18 duplex family rooms (cca. 74 mp),
44 luxury pool suites (cca. 55 mp), 4 duplex suites (cca. 140 mp), 6 excellent suites (cca. 125 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duș, uscător de păr, aer condiţionat, LED TV, telefon, acces internet Wi-Fi (gratuit),
mini-bar (gratuit), facilităţi ceai/cafea, seif (gratuit), balcon/terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1501
Plecare: (CLJ) 04.06.2023 06:00:00 - (AYT) 04.06.2023 07:45:00
Intoarcere: (AYT) 11.06.2023 14:35:00 - (CLJ) 11.06.2023 16:25:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 17:33)

