KLEOPATRA ADA HOTEL
Alanya, Turcia
Ataturk Caddesi Hacihamdi Sokak 17, 07400 Alanya,
Turcia

Descriere KLEOPATRA ADA HOTEL 4*, Alanya, Turcia
Descriere hotel
Kleopatra Ada Hotel este situat pe malul Mării Mediteranene, și oferă oaspeților o varietate de posibilități pentru
petrecerea unei vacanțe de neuitat

Principalele puncte de atracție
Piscină pentru adulți
Piscină pentru copii
Centru Wellness & Spa

Regim de masă
All Inclusive
Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale, în intervalul orar 10:00-22:00
Baie turcească, sală de fitness, darts, tenis de masă, volei,
Program de animație, show-uri, muzică live

Locatia
Kleopatra Ada Hotel este localizat în Alanya, la distanță de 118km de Aeroportul din Antalya și la 1km de centrul
orașului Alanlya.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip la 70m
Piscină pentru adulți
Piscină pentru copii
Umbrele, şezlonguri şi saltele gratuite, la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet
Baruri: Snack Bar, Beach Bar, Pool Bar

Sport și relaxare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.12.2022 01:39)

Masaj, tratamente de înfrumusețare, baie turcească, saună, darts, tenis de masă, sală de fitness, volei

Facilități pentru copii
Spatiu de joacă, pătut

Facilități gratuite
baie turcească, saună, sală de fitness, darts, tenis de masă, program de animație, show-uri, muzică live, polo, volei,
minifotbal, zumba

Facilități contra cost
servicii de spălătorie, masaj și tratamente de înfrumusețare, servicii medicale, umbrele, şezlonguri şi saltel (la plajă).

Facilități si dotari camere
Hotelul pune la dispoziţia turiştilor un total de 123 camere, împărţite astfel:
Camere Standard: - cca 20mp, cu pat dublu sau twin
Camere Familiale: - cca 32mp, dormitor + living + o baie
Dotări camere: baie proprie cu duş, uscător de păr, TV LCD, telefon, acces internet Wi-Fi (contra cost), mini-bar, seif
(contra cost), aer condiţionat, balcon.

Informatii camera curenta: copil 3-13 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1543
Plecare: (BAY) 17.06.2023 14:50:00 - (AYT) 17.06.2023 16:40:00
Intoarcere: (AYT) 24.06.2023 12:00:00 - (BAY) 24.06.2023 13:50:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.12.2022 01:39)

