CRYSTAL BOUTIQUE
BEACH RESORT
Belek, Turcia
BELEK / BOGAZKENT

Descriere CRYSTAL BOUTIQUE BEACH RESORT, Belek, Turcia
Hotelul Crystal Boutique Beach Resort este situat in zona Belek la 40 de km de aeroportul din Antalya si la 11 km de
orasul Serik. Localizat la malul marii hotelul este construit in 2018 si are o suprafata totala de 8525 mp. Plaja privata
este cu nisip si pietris si este dotata cu sezlonguri si umbrele de soare. Acest hotel este destinat numai adultilor.
Facilitati hotel:Pe langa restaurantul principal hotelul mai detine si 3 restaurante a la carte, cu specific turcesc,
mexican si pescaresc. Camerele sunt dotate cu aer conditionat, televizor, telefon si mini-bar. Turistii se pot relaxa in
centrul SPA, unde beneficiaza de servicii de masaj, sauna si baie turceasca. Alte activitati disponibile la hotel sunt:
fitness, aerobic, volei pe plaja, baschet, mini-golf, darts si diferite programe de animatie.
Hotel Website: https://www.crystalhotels.com.tr/en-US/pages/otellerimiz/crystal-boutique-beach-resort
Localizare
Acest hotel pe plajă se potrivește perfect pentru turiștii care au grijă de mediu și se află la Bogazkent. Cel mai apropiat
aeroport este Antalya (AYT) și se află la aproximativ 40 de km.
Facilitati hotel
Acest resort a fost construit de curând – în anul 2018. Într-o clădire principală cu 2 etaje și mai multe clădiri auxiliare,
clienții vor găsi 76 de camere de nefumatori. Personalul prietenos vă stă la dispoziție pentru orice fel de ajutor la
recepția din zona de primire. Clienții resortului primesc o băutură de bun venit. Oferta include un lounge. În zonele
comune, clienții au la dispoziție acces Wi-Fi (gratuit). Există de asemenea și magazine. O grădină oferă mai mult spațiu
pentru relaxare și odihnă în aer liber. Cei ce călătoresc cu autoturismul propriu îl pot parca gratuit în parcarea
complexului. Oferta cuprinde și un autobuz propriu pentru navetă.
Facilitati camera
Un aparat de aer condiționat și un sistem de încălzire creează o atmosferă plăcută în camere. În majoritatea camerelor
se găsește câte un balcon. De asemenea, sunt disponibile un seif și un minibar. Se garantează diverse posibilități de
comunicare și divertisment prin echiparea cu un telefon cu apelare directă, canale prin satelit și WiFi (gratuit). Baia
dotată cu duș, clienților le stau la dispoziție un uscător de păr și telefonul.

• Sejururi externe, plecari 2022: 30% avans la inscriere; Diferenta de 70% se achita cu pana la 21 zile inainte de data
calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (19.08.2022 08:38)

