Sirius Deluxe Resort
Alanya, Turcia

Descriere Sirius Deluxe Resort 5*, Alanya, Turcia
Descriere hotel
Sirius Deluxe, se întinde pe o suprafață de 15000 p2 în staţiunea Alanya, pe malul mării, sub soarele strălucitor al
Mediteranei. Resortul se remarcă prin calitate şi confort, servicii special concepute și conceptul de divertisment, şi
oferă oaspeţilor posibilitatea de a petrece un sejur de neuitat împreună cu cei dragi.

Principalele puncte de atracție
Situat în apropiere de magazine, baruri și restaurante
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Piscină cu două tobogane
Diversitate culinară
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
Ultra All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Cină în restaurantele a la carte, o dată pe sejur cu rezervare în prealabil
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Mini-bar alimentat cu băuturi răcoritoare în ziua sosirii, ulterior cu apă
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, baie turcească, saună, baie cu aburi, aquagym, polo pe apă, step, aerobic, tenis de masă, darts, program de animații, seri tematice, muzică live,
petreceri pe plajă
Locatia
Hotelul este la o distanță de 1 km de centrul stațiunii Avsallar, la 18 km de Alanya, la 35 km de Manavgat, la 40 km de
Side și la 110 km de Aeroportul din Antalya.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip;
Piscină cu două tobogane;
Piscină principală, piscină exterioară pentru copii, piscină interioară;
Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet; Patiserie;

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 02:56)

Restaurante a la carte cu specific: turcesc, italian;
Baruri: Lobby Bar, Pool Bar, Beach Bar

Sport și relaxare
Centru Wellness & SPA: masaje, jacuzzi, salon de înfrumusețare, tratamente faciale și corporale, coafor, baie
turcească, saună, baie cu aburi, sală de fitness, aqua-gym, polo pe apă, step, aerobic, tenis de masă, darts, program
de animații, seri tematice, muzică live, petreceri pe plajă, sporturi nautice: surfing, hidrobicicletă, canoe, banana,
parasailing, ski nautic, jet ski.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), mini-disco, scaune înalte în restaurante, cărucior, babysitter
(contra cost).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, baie turcească, saună, baie cu aburi, aqua-gym, polo
pe apă, step, aerobic, tenis de masă, darts, program de animații, seri tematice, muzică live, petreceri pe plajă.

Facilități contra cost
Centru Wellness & SPA: masaje, jacuzzi, salon de înfrumusețare, tratamente faciale și corporale, coafor, fotograf,
servicii medicale, servicii de spălătorie, magazine, închiriere mașini, sporturi nautice: surfing, hidrobicicletă, canoe,
banana, parasailing, ski nautic, jet ski.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.
Sunt disponibile camere interconectate.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 250 camere, distribuite astfel:
CamereStandard – cca. 32 mp, pat dublu și un pat de o persoană;
CamereLarge – cca. 45 mp, pat dublu și două paturi twin;
CamereHoneymoon – cca. 40 mp, pat dublu;
Suite – cca. 100 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin.
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, produse cosmetice, aer condiționat, seif, mini-bar, TV, telefon,
acces internet Wi-Fi, balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4-1501
Plecare: (CLJ) 22.06.2023 06:00:00 - (AYT) 22.06.2023 08:00:00
Intoarcere: (AYT) 29.06.2023 09:00:00 - (CLJ) 29.06.2023 11:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 02:56)

