PERRE DELTA HOTEL
Alanya

Descriere PERRE DELTA HOTEL 5*, Alanya
Descriere hotel
Perre Delta face parte din categoria hotelurilor de cinci stele, situat în stațiunea Alanya, construit pe o suprafață de
20.000 mp. Resortul este situat pe malul mării și beneficiază de o vedere spectaculoasă spre munții Taurus. Complexul
oferă numeroase oportunități de divertisment și relaxare.
Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi
Centru de Wellness & Spa
Aqua Park
Recomandat pentru un sejur activ
Regim de masă
All Inclusive:
- Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
- Băuturile locale
- Cafea, ceai, snacks
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 95 km de aeroportul din Antalya şi la 35 km de Alanya.
Soare si mare
- Plajă privată cu nisip și pietricele
- Piscină interioară, piecină exterioară, piscină cu tobogane
- Aqua Park
- Șezlonguri, umbrele și prosoape gratuite la plajă și piscină
Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet
Restaurant a`la carte cu specific turcesc și pescăresc
Baruri: Snack Bar, Pool Bar, Lobby Bar, Restoran Bar, Disco Bar
Sport și relaxare
Centru wellness & spa, sală de fitness, hamam, saună, masaj, salon de înfrumusețare, servicii de curățătorie, cabinet
medical, darts, tenis de masă, volei pe plajă, step, gimnastică, biliard, sporturi nautice, catamaran, jet ski, banana,
parasailing, muzică live și programe de animație, birou închirieri auto.
Facilități pentru copii
- Mini Club (10:00 – 12:00/14:00 – 17:00)
- Loc de joacă, piscină, animație
Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi în lobby, hamam băi turcești, saună, darts, tenis de masă, volei pe plajă, step, gimnastică, muzică
live și programe de animație.
Facilități contra cost

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:33)

Centru wellness & spa, masaj, salon de înfrumusețare, servicii de curățătorie, cabinet medical, biliard, sporturi nautice,
catamaran, jet ski, banana, parasailing, birou închirieri auto.
Bine de stiut
Hotelul nu accepta animale de companie.
Hotelul beneficiază de camere pentru persoane cu dizabilități.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 232 camere distribuite astfel:
Camere Economy (cca. 25 mp)
Camere Standard (cca. 30 mp)
Camere Family (cca. 40 mp)
Suite (cca. 54 mp)
Dotări cameră: baie proprie cu duş/cadă, uscător de păr, LCD TV satelit, telefon, mini-bar, seif, aer condiţionat,
balcon.

Informatii camera curenta: Copil 3-12 ani + Copil 3-12 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: CAI276
Plecare: (OTP) 10.09.2022 12:15:00 - (AYT) 10.09.2022 13:55:00
Intoarcere: (AYT) 17.09.2022 09:30:00 - (OTP) 17.09.2022 11:25:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:33)

