Anitas Beach Hotel
Alanya, Turcia

Descriere Anitas Beach Hotel 4*, Alanya, Turcia
Hotelul este localizat pe coasta Marii Mediterane, cu o vedere la mare uimitoare care se poate vedea din majoritatea
camerelor. Acesta se afla in prima linie, a fost construit in anul 1991 si reconstruit in 2006. Hotelul pune la dispozitie
120 de camere in care turistii sa se poata relaxa si bucura de vacanta.
Hotel Website: www.hotelanitas.com
Descriere:
Hotelul este localizat pe coasta Marii Mediterane, cu o vedere la mare uimitoare care se poate vedea din majoritatea
camerelor. Acesta se afla in prima linie, a fost construit in anul 1991 si reconstruit in 2006. Hotelul pune la dispozitie
120 de camere in care turistii sa se poata relaxa si bucura de vacanta.
Localizare:
Anitas se afla la 3 km de centrul orasului Konakli, pe plaja si la 12 km de centrul orasului Antalya. Cel mai apropiat
aeroport este Gazipasa la 55 de km, iar cel din Antalya se afla la 120 km.
Facilitati hotel:
Printre facilitatile unitatii de cazare se numara piscina, piscina pentru copii, restaurant, bar, sala de fitness, internet WiFi (gratuit in hol), spalatorie, bar la plaja, bar la piscina, mini-club, sezlonguri si umbrele la piscina, centru SPA, baie
turceasca si sauna, volei pe plaja, darts, tenis de masa, sala de jocuri, loc de joaca pentru copii pe plaja, sala de
conferinta, parcare, plaja privata, mini-market, program de animatie.
Facilitati camere:
Spatiile de cazare sunt dotate cu: TV prin satelir, mini-bar, baie cu dus, uscator de par, balcon, aer conditionat, telefon,
seif (contra cost). Patutul pentru infanti este oferit gratuit.

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. (04.03.2021 01:10)
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