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Descriere CHARISMA DELUXE HOTEL 5*, Kusadasi, Turcia
Charisma Deluxe a fost construit în anul 2006, ultima renovare fiind în anul 2015 și este format din 3 clădiri cu 6-7-9
nivele având un total de 218 camere.
Descriere
Charisma Deluxe a fost construit în anul 2006, ultima renovare fiind în anul 2015 și este format din 3 clădiri cu 6-7-9
nivele având un total de 218 camere.
Localizare

Hotel Charisma Deluxe dispune de o localizare foarte avantajoasa, fiind situat la aproximatv 20
minute de mers pe jos de zona comercială din Kusadası. Hotelul Charisma De Luxe este un loc
elegant situat într-o zona de divertisment, la 25 km de Priene.Charisma Deluxe Hotel se afla la 70 km
de aeroportul din Izmir, la 500 m de centrul orasului Kusadasi, pe malul marii. Orasul Efes se află la
20 km de hotel.

Website:
http://www.charismahotel.com
Facilitati hotel

Hotelul Charisma Deluxe dispune de 218 camere pentru nefumatori si o varietate de facilitati, printre
care: restaurant principal, baruri, piscine, piscina interioara, tens de masa, darts, jacuzzi, diverse
tratamente precum împachetarile corporale si baie turcească. Canotaj, schi nautic și mini golf,
precum și o sala de gimnastica, cursuri de yoga și o sala de fitness vor ajuta oaspetii sa se mentina în
forma si sa se relaxeze pe durata cazarii. Hotelul dispune de plaja proprie cu pietris si ponton.
Oaspetii au la dispozitie pe plaja umbrele si sezlonguri gratuit. Pentru copii: 2 piscine, mini-club,
babysitter. Proprietatea ofera și o sala de sedinte, serviciu de transfer, serviciu de concierge și
serviciu de portar.

Facilitati camere

Camere elegante si moderne, dotate cu: aer conditionat, televizor prin satelit, telefon, seif
(contra cost), minibar (contra cost), baie cu dus sau cada si uscator de par, balcon.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.01.2022 02:36)

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
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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