SENZA GRAND SANTANA
HOTEL
Alanya, Turcia
cumhurıyet cad.

Descriere SENZA GRAND SANTANA HOTEL 4*, Alanya, Turcia
Senza Grand Santana este un hotel de 4 stele construit in anul 200, iar ultima renovare o are in anul 2010. Acesta
reprezinta o varianta foarte buna pentru familiile cu copii. Plaja se afla peste drum si se poate ajunge foarte usor printrun pasaj subteran.
Descriere:
Senza Grand Santana este un hotel de 4 stele construit in anul 200, iar ultima renovare o are in anul 2010. Acesta
reprezinta o varianta foarte buna pentru familiile cu copii. Plaja se afla peste drum si se poate ajunge foarte usor printrun pasaj subteran.
Localizare:
Hotelul este localizat la 7 km de orasul Alanya, in localitatea Mahmutlar, la 145 km de aeroportul orasului Antalya si la
35 km de aeroportul Gazipasa.
Website:
https://grandsantana.senzahotels.com/
Facilitati hotel:
Unitatea de cazare ofera: bar la piscina, snack bar, Bar de plaja, disco bar (contra cost), restaurant, amfiteatru,
restaurant in hol, discoteca, centru Spa & Wellness, sala de conferinte, colt de lectura, club pentru copii, gradinita, 2
bazine in aer liber, 1 piscina interioara, cafenea otomana, pub irlandez, bar pe terasa, zona de fitness in aer liber,
sauna , baie turceasca, coafor, internet wireless (in hol si in jurul barului piscinei), centru commercial.
Facilitati camere:
Spatiile de cazare dispun de baie cu dus sau cada, uscator de par, aer conditionat individual, televizor, telefon,
minibar, seif, balcon.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Economy/Promo Rooms (sau orice alta
denumire similara) – sunt camere limitate ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri
speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca 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 dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (25.09.2021 22:21)

