KARMIR RESORT & SPA
Kemer, Turcia
Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14 Göynük /
Kemer / Antalya

Descriere KARMIR RESORT & SPA 5*, Kemer, Turcia
Descriere hotel
Karmir Resort & Spa este un hotel ecofriendly, ce se întinde pe o suprafaţă de 18.000 mp, peste drum de plaja sa
proprie. Complexul pune la dispoziție o gamă largă de facilități și servicii atât pentru adulți cât și pentru copii, ceea ce
face să fie un resort preferat pentru familiile cu copii. De asemenea, restaurantele resortului cu terasă și zonă de
relaxare interioară, servesc preparate sub formă de bufet din bucătăria turcească, dar și cea internațională.
Principalele puncte de atracție
Hotel “Green Star”- eco friendly
Acces internet Wi-Fi gratuit
Centru Wellness & Spa
Regim de masă
Ultra All Inclusive:
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Cooking show
-Acces internet Wi-Fi (în lobby), saună, baie turcească, baie cu aburi, sală de fitness, aerobic, aqua-gym, darts, tenis de
masă, teren de tenis, baschet, program de animații, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat în Goynuk, la o distanţă de 8 km de Kemer, la 40 km de aeroportul Antalya şi la 38 km de centrul
oraşului.

Soare si mare
Plajă proprie, la 90 m distanţă de hotel, cu nisip și pietriș; ponton; 2 piscine exterioare cu 3 tobogane acvatice-700 mp
şi 100 mp, piscinӑ pentru copii-70 mp, piscină interioară pentru adulţi-140 mp şi piscinӑ interioară pentru copii-40 mp.
Bar pe plajă, umbrele și șezlonguri gratuite atȃt la plajӑ, cȃt și la piscinӑ; pentru prosoape se plăteşte garanţie.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet-”Citrine Restaurant”; 2 restaurante á la carte, cu specific italian-“Amethyst Restaurant”
şi turcesc-“Rubi Restaurant”; Sapphire Patiserie; Diamond Lobby Bar 24 H, Aqua Marine Bar, Jade Pub, Pearl Beach Bar

Sport și relaxare
Sală de fitness, aerobic, aqua-gym, darts, tenis de masă, teren de tenis, baschet, sporturi nautice.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), junior animation (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 8-12
ani), teen animation (pentru copiii cu vârsta cuprinsaă între 13-17 ani), activităţi pentru copii, piscină exterioară,
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piscină interioară, scaune ȋn restaurant, pӑtuț (la cerere), baby-sitter (contra cost).

Facilități gratuite
Saună, baie turcească, baie cu aburi, sală de fitness, aerobic, aqua-gym, darts, tenis de masă, teren de tenis, baschet,
program de animații, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, tratamente faciale şi corporale, salon de ȋnfrumusețare, sală pentru întâlniri şi
conferinţe, billiard, închiriere echipament de tenis şi nocturnă teren, sporturi nautice.

Facilități si dotari camere
Hotelul este compus dintr-o clădire cu 4 nivele şi dispune de următoarele tipuri de camere: 247 camere standard
(cca. 23 mp), 40 family rooms (cca. 34 mp), 6 junior suites (cca. 40mp), 2 king suites (cca. 51 mp), 2 Karmir
suites (cca. 63 mp), 4 camere pentru persoane cu dizabilitӑți (cca. 23 mp).
Dotӑri camere: baie proprie cu cadă/duș, uscător de păr, TV satelit, telefon, acces internet Wi-Fi (contra cost), mini-bar
(gratuit), seif (gratuit), aer condiționat, balcon/terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1501
Plecare: (CLJ) 25.06.2023 06:00:00 - (AYT) 25.06.2023 07:45:00
Intoarcere: (AYT) 02.07.2023 14:35:00 - (CLJ) 02.07.2023 16:25:00
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