RIXOS DOWNTOWN
Antalya

Descriere RIXOS DOWNTOWN 5*, Antalya
Hotelul este localizat in Antalya la 18 km de aeroport si la 1 km de centrul orasului Antalya. Acest hotel de 5* ofera
servicii si facilitati de calitate, oferind astfel siguranta unei vacante relaxante si de neuitat. Facilitatiile sunt: restaurant
principal restaurant a la carte, 7 baruri, piscina exterioara (iarna cu incalzire) cabinet medical, centru SPA, coafor, lant
de magazine, spalatorie, curatatorie chimica, 7 sali de conferinte (10-400 pers.), internet WiFi (gratuit), baie turceasca,
sauna, sala de fitness, 2 terenuri de tenis cu suprafata de tartan, tenis de masa, darts, muzica live. Camerele ofera
servicii si facilitati: baie cu dus, foehn, aer conditionat centralizat (oaspeti din camera pot doar sa deschida sau sa
inchida AC-ul, temperatura este setata in functie de sezon), televizor, telefon, minibar (contra cost), seif (gratuit),
balcon sau terasa, internet WiFi (gratuit). Pentru copii exista facilitati precum: piscina ,loc de joaca, miniclub (4-12 ani)
si babysitting. Plaja este publica cu pietris. Exista bar pe plaja - contra cost. Transport pana la plaja: la fiecare ora gratuit.
Hotel Website: https://www.rixos.com/tr/hotel-resort/rixos-downtownantalya?gclid=EAIaIQobChMIpf_ChuLF9gIVQ5nVCh0cpw8gEAAYASAAEgLy7PD_BwE
Localizare
Amplasat în mijlocul unor grădini exotice, Rixos Downtown, acest hotel de 5 stele, de lângă plaja Konyaaltı are vedere
la mare şi munţii Taurus.
Facilitatile hotelului
Acesta oferă 8 restaurante, o piscină în stil de lagună şi transfer gratuit la plaja sa privată.
Pentru cei cărora le place să-şi păstreze forma fizică, luxosul hotel Rixos Downtown oferă o sală de gimnastică
modernă şi un teren de tenis. Există, de asemenea, un spa extins, unde oaspeţii se pot relaxa în baia turcească sau cu
un tratament de masaj relaxant.
Lounge-ul de la hotelul Rixos oferă o terasă panoramică şi serveşte preparate din bucătăria internaţională într-un cadru
de lux şic, în timp ce barul şi restaurantul situat pe plaja Konyaaltı oferă un meniu à la carte. Hotelul are, de asemenea,
o serie de baruri care servesc cocktailuri exotice şi gustări uşoare.
Biroul de turism de la hotelul Rixos Downtown oferă sfaturi despre excursii care pot fi făcute în zonă. Dacă vreţi să
călătoriţi mai departe, hotelul asigură serviciu de închirieri auto.
Wi-fi / Wireless Lan, Transfer aeroport, Sporturi, Sala de conferinta, Room service, Restaurant, Piscina exterioara,
Parcare, Fitness, Centru Spa & Wellness, Camere persoane cu dizabilitati, Camere nefumatori, CH ( incalzire
centralizata ), Babysitting, AC ( aer conditionat )
Facilitati camere
Camerele luminoase sunt decorate cu ţesături bogate şi oferă un balcon privat, cu vedere la Antalya sau Marea
Mediterană. De asemenea, în acestea există un TV cu ecran plat, cu canale prin satelit şi o zonă de relaxare cu o
canapea.
Facilitati copii
Copii au acces la piscina exterioara, loc de joaca, miniclub (4-12 ani), bona (contra cost).

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:24)

Info
***Descrierea este cu caracter informativ.
Pentru descrierea exacta este necesara consultarea site - ului oficil al hotelului si a fact sheet - ului.

• 20% avans la inscriere; • Diferenta se achita cu pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:24)

