FANTASIA DELUXE
HOTEL
Kusadasi

Descriere FANTASIA DELUXE HOTEL 5*, Kusadasi
Fantasia Deluxe, este un hotel de traditie, construit în anul 1989, iar ultima renovare a avut loc în 2010. Hotel Fantasia
Deluxe pune la dispozitia oaspetilor sai confortul necesar unei vacante reusite. Situat într-un loc unic pe coasta Marii
Egee, în Kusadasi, hotelul este inconjurat de orasele antice Efes, Priene și Miletos. Dispune de un design sofisticat și
elegant prezentand camere moderne și spatioase.
Descriere

În timpul sederii oaspetii vor avea parte de cele mai înalte standarde cu privire la serviciile oferite
iara atmosfera ospitaliera reprezintă un avantaj specific hotelului Fantasia Deluxe.
Localizare

Hotelul este situat într-un cadru deosebit pe coasta Marii Egee la 65 km de aeroportul orasului Izmir,
la 5 km de centrul orasului Kusadasi și la 14 km de orasul antic Efes, chiar pe malul msrii.

Website:
http://www.fantasia.com.tr
Facilitati hotel

Fantasia Deluxe Hotel oferă o gama larga de facilitati printre care: restaurant principal, 3 restaurante
a la carte, 4 baruri, 2 piscine exterioare, piscina interioara, centru Spa. Baie turcească, sala de fitness,
darts, volei pe plaja, teren de tenis, tenis de masa, internet wireless (în lobby). Hotelul are
plaja proprie, cu nisip. Pentru copii: piscine, loc de joaca, mini-club.

Facilitati camere

Camerele de care Hotelul Fantasia Deluxe dispune sunt de mai multe tipuri: Senior suite, junior
suite, corner room, triple room și standard room. Acestea sunt confortabile, spatioase și dispun
de toate facilitatle necesare pentru a petrece o vacanta relaxanta. Facilitatile disponibile în
camere: cada, uscator de par, aer conditionat, televizor prin satelit, mini-bar (contra cost), seif
(cu garanție), balcon (9 camere nu au balcon), serviciu de curatenie în camere - zilnic.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Promo/Economy Rooms – sunt camere limitate
ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 04:07)

restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone
nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.
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