ACAR HOTEL
Alanya, Turcia
Oba Mah. Fatih Cad. No:13

Descriere ACAR HOTEL 4*, Alanya, Turcia
Acest hotel este situat in apropierea plajei, pe tarmul Marii Mediterane. Ofera facilitate si modalitati diverse de
petrecere a timpului liber. Dispune de 115 camere de tip Economy, Standard si Family in 3 cladiri, fiind ultima data
renovat in 2015. Dispune de servicii all inclusive in restaurantul de tip bufet pet tot timpul zilei.
Descriere hotel
Acar Hotel este situat în apropiere de stațiunea Alanya. Resortul a fost deschis în anul 2003 pe o suprafață de 2.900
mp, iar în anul 2015 a fost renovat complet. Anual au loc renovări parțiale.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Situat în apropierea restaurantelor, barurilor și magazinelor
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 în ziua sosirii
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, polo pe apă, bibliotecă, tenis de masă, darts
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 2,5 km de centrul stațiunii Alanya și la 130 km de Aeroportul din Antalya.

Soare si mare
Plajă publică cu nisip și pietriș, la o distanță de 150 metri; Acces prin pasaj subteran;
Piscină exterioară – 90 mp, piscină interioară – 40 mp;
Șezlonguri, saltele și umbrele gratuite la piscină / contra cost la plajă.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet; Snack Pool Bar;
Baruri: Teras Bar, Pool Bar, Beach Bar (contra cost).

Sport și relaxare
Saună, masaje, baie turcească, coafor, sală de fitness, polo pe apă, bibliotecă, tenis de masă, darts.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (16.06.2021 05:44)

Facilități pentru copii
Spațiu de joacă, scaune înalte în restaurante.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, polo pe apă, bibliotecă, tenis de masă, darts.

Facilități contra cost
Saună, masaje, baie turcească, coafor, fotograf, magazine, servicii de spălătorie, servicii medicale.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 115 camere, distribuite astfel:
Camere Economy – cca. 14-17 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Camere Standard – cca. 22-25 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Camere Familiale în clădirea anexă – cca. 32 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin.
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, produse cosmetice, aer condiționat, seif (contra cost), mini-bar, TV,
telefon, acces internet Wi-Fi, balcon / terasă.

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. (16.06.2021 05:44)

