SIDE TOWN BY ZHOTELS
(EX. HERA PARK)
Side

Descriere SIDE TOWN BY ZHOTELS (EX. HERA PARK) 4*, Side
Localizare
Z Hotels Side Town este situat la 500 m de o plaja cu nisip.
Hotelul este situat în centrul orasului, aproape de centrul comercial.
Hotelul se afla la mica distanta de standuri de taxiuri si de centrul orasului.
De la hotel la aeroportul din Antalya este o distanta de 65 km iar Cascada Manavgat se afla la o distanta de 9 km.

Cazare
CAZARE:
Hotelul are 200 camere duble.
CAMERA STANDARD:
Camerele sunt decorate în stil arhitectural modern.
Acestea sunt dotate cu mocheta, baie proprie, uscator de par, telefon, minibar, TV si aer conditionat individual.
70% din camerele standard au vedere la mare sau la piscina.
Capacitate: maxim 3 persoane
Dimensiuni camera: 18m²
Se poate fuma pe balcon.
Schimbarea prosoapelor: de 3 ori pe saptamâna
Schimbarea lenjeriei de pat: de 3 ori pe saptamâna
Curatarea camerelor: în fiecare zi
Numar de canale TV: 19 canale tv si 2 radio
CAMERA ECONOMICA:
Este la fel ca si camera standard.
Camerele nu au balcon si nici ferestre. În aceasta categorie camerele au un sistem special de aerisire timp de 24 de
ore.
Dimensiuni camera :18 m²
Tip de pat: dublu sau twin
Capacitate: maxim 3 persoane
Camere pentru nefumatori

Servicii
*Hotelul are 3 lifturi, magazine, un hol, un coafor, aer conditionat si o receptie.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 00:53)

*Pentru oaspetii care doresc, se pot face la cerere închirieri de biciclete si închirieri auto.
*Un loc de joaca pentru copii este disponibil.
*Exista o piscina cu apa dulce, deschisa sezonier, cu o piscina separata pentru copii.
*Pentru divertismentul dumneavoastra, hotelul ofera o discoteca.
*Hotelul are bar la piscina, un bar in lobby, Restaurant a la carte, un Restaurant cu bufet deschis si Restaurant în aer
liber.
La hotel se accepta carduri VISA si Mastercard.

Facilitati
Hotelul dispune de asistenta medicala, servicii de curatenie, serviciu de trezire si serviciu de spalatorie.
Accesul la internet este oferit la hotspot-urile Wi-Fi.
Acest hotel prietenos de familie ofera un club pentru copii ?i o piscina pentru copii.
Program receptie: 24 ore de service.

Plaja si Piscine
Exista o piscina cu apa dulce, deschisa sezonier, cu o piscina separata pentru copii.
Bauturi racoritoare sunt oferite la barul de la piscina.
Pe plaja si la piscina sunt disponibile sezlonguri si umbrele.

Sporturi si Activitati
La Hotel veti gasi o varietate de activita?i sportive interioare, cum ar fi o sala de gimnastica, tenis de masa, darts si
gimnastica, precum si biliard pentru o taxa suplimentara.
Centrul spa ofera o gama larga de tratamente, inclusiv un spa, o sauna si un hammam, precum si, contra unei taxe
suplimentare, tratamente de masaj.
De asemenea, la hotel va puteti bucura de muzica live si spectacole de seara.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 00:53)

