SAPHIR HOTEL
Alanya

Descriere SAPHIR HOTEL 4*, Alanya
Descriere hotel
Saphir Hotel a fost construit în anul 1998 şi se întinde pe o suprafaţă de 55.000 mp, pe malul Mării Mediterane. Ultima
renovare a avut loc în anul 2015.

Principalele puncte de atracție
Aqua Park cu 5 tobogane acvatice
Centru de diving
Centru Wellness & Spa
Acces internet Wi-Fi gratuit

Regim de masă
All Inclusive Plus
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale în intervalul orar 10:00-02:00
-Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, hammam, saună, baie cu aburi, darts, tenis de masă, mini-fotbal, volei, basket,
volei pe plajă, amfiteatru, program de animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat pe plajă, la o distanţă de la 500 m de localitatea Konakli, la 12 km de centrul Alanya şi la 110 km
de aeroportul din Antalya.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip; ponton; 2 piscine exterioare-375 mp şi 800 mp, piscină interioară-70 mp, piscină exterioară
pentru copii-10 mp, aqua park cu 5 tobogane acvatice. Umbrele, şezlonguri şi prosoape gratuite, atât la plajă cât şi la
piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet; 2 restaurante á la carte, cu specific italian şi otoman; Lobby Bar, Disco Bar, Aqua Bar,
Diamond Bar, Ottoman Bar, Restaurant Bar.

Sport și relaxare
Sală de fitness, darts, tenis de masă, mini-fotbal, volei, basket, tenis, volei pe plajă, jet ski, banana, paraşutism, centru
de diving.

Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.12.2022 20:34)

Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-10 ani; deschis în intervalul orar 10:00-12:00 şi 14:30-17:00), spaţiu
de joacă, cinema în aer liber (deschis în intervalul orar 10:00-12:00 şi 14:30-17:00), scaune în restaurant, piscină cu
tobogane acvatice, pătuţ (la cerere), baby-sitter (contra cost).

Facilități gratuite
Sală de fitness, hammam, saună, baie cu aburi, darts, tenis de masă, mini-fotbal, volei, basket, volei pe plajă,
amfiteatru, program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, salon de înfrumuseţare, masaj, coafor, biliard, internet café, sală de jocuri, magazine, spălă
torie, teren de tenis şi închiriere echipament, jet ski, banana, paraşutism, centru de diving.

Bine de stiut
Restaurnte á la carte: 1 cină/sejur gratuită, cu rezervare în prealabil.

Facilități si dotari camere
Hotelul este alcatuit din 2 clădiri conectate între ele şi 5 bungalow-uri, şi dispune de următoarele tipuri de camere:
-clădirea principală: 422 camere standard (cca. 22 mp)
-bungalow-uri: 64 camere villa elite junior (cca. 25 mp), 54 camere villa standard deluxe (cca. 28 mp), 71
camere villa family deluxe (cca. 33 mp)
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-bar (umplut la
sosire), seif (contra cost), aer condiţionat, balcon/terasă; curăţenie se face zilnic.

Informatii camera curenta: Copil 2-13 ani + Copil 2-13 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1501
Plecare: (CLJ) 02.07.2023 06:00:00 - (AYT) 02.07.2023 07:45:00
Intoarcere: (AYT) 09.07.2023 14:35:00 - (CLJ) 09.07.2023 16:25:00
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