Side Crown Charm
Side, Turcia

Descriere Side Crown Charm 5*, Side, Turcia
Descriere hotel
Side Crown Charm a fost deschis în anul 2015 și se întinde pe o suprafață de 17.000 mp. Resortul de 5* este amplasat
in cea mai frumoasă zonă turistică Evrenseki și își întampină oaspeții cu o atmosferă luxoasă, pe malul Mării
Mediterane având o panoramă superbă spre Munții Taurus. Acest hotel este o alegere potrivită pentru familiile cu copii.
Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi
Piscină Relax
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Băuturi alcoolice și non alcoolice locale
Mini-bar alimentat cu băuturi răcoritoare
Hammam, saună, baie cu aburi, aerobic, sală de fitness, darts, boccia, tenis de masă, volei, volei pe plajă,
program de animație
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 400m de centrul stațiunii Kumkoy, la 6 km de centrul orașului Side, la 58 km de
Aeroportul din Antalya. Magazine și zonă de divertisment la 50 metri.

Soare si mare
La o distanță de 400 m plaja proprie cu nisip, lungime – 80 m; Shuttle bus pentru plajă;
Piscină Relax, piscină cu tobogane, două piscine pentru copii;
Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet, Snack Bar, Patiserie;
Restaurante a la carte cu specific: italian, turcesc, pescăresc;
Baruri: Hotel Bar, Lobby Bar, Pool Bar, Beach Bar.

Sport și relaxare
Masaje, tratamente faciale și corporale, hammam, saună, baie cu aburi, aerobic, sală de fitness, darts, boccia, tenis de
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masă, volei, volei pe plajă, program de animație.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spațiu de joacă, mini-disco, pătuț (la cerere), scaune înalte
în restaurante, babysitter (contra cost).

Facilități gratuite
Hammam, saună, baie cu aburi, aerobic, sală de fitness, darts, boccia, tenis de masă, volei, volei pe plajă, program de
animație.

Facilități contra cost
SPA și centru wellness, masaj, acces internet Wi-Fi, masaje, tratamente faciale și corporale, antrenor personal, sală de
conferințe, servicii medicale, servicii de curățătorie, babysitting/ servicii pentru copii.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de următoarele tipuri de cameră:
Camere
Camere
Camere
Camere
Camere

Economy – cca. 15 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Standard – cca. 28 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Deluxe – cca. 32 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Superior – cca. 32 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Familiale – cca. 44 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin.

Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, seif (contra cost), mini-bar, TV, telefon, balcon /
terasă.

Informatii camera curenta: Copil 3-12 ani + Copil 3-12 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4-1501
Plecare: (CLJ) 03.08.2023 06:00:00 - (AYT) 03.08.2023 08:00:00
Intoarcere: (AYT) 10.08.2023 09:00:00 - (CLJ) 10.08.2023 11:00:00
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