ELYSIUM ELITE HOTEL
Side, Turcia

Descriere ELYSIUM ELITE HOTEL 4*, Side, Turcia
Aflandu-se intr-unul dintre cele mai frumoase centre de vacanta din Turcia - regiunea Manavgat din Kızılot, hotelul este
situat la plaja si a avut ultima renovare in 2018. Turistii vor fi intampinati intr-un mediu in care cele mai bune gusturi
ale bucatariei turcesti si ospitalitatii traditionale turcesti sunt combinate cu ospitalitatea moderna si intelegerea
serviciilor. Plaja privata apartine doar oaspetilor hotelului, iar sezlongurile si umbrele sunt gratuite.
Descriere:
Aflandu-se intr-unul dintre cele mai frumoase centre de vacanta din Turcia - regiunea Manavgat din Kızılot, hotelul este
situat la plaja si a avut ultima renovare in 2018. Turistii vor fi intampinati intr-un mediu in care cele mai bune gusturi
ale bucatariei turcesti si ospitalitatii traditionale turcesti sunt combinate cu ospitalitatea moderna si intelegerea
serviciilor. Plaja privata apartine doar oaspetilor hotelului, iar sezlongurile si umbrele sunt gratuite.
Localizare:
Hotelul este localizat pe plaja, in apropiere se afla restaurante, magazine si centre comerciale. In plus exista centre
unde oaspetii pot avea parte de activitati de divertisment.
Website:
http://elysiumelitehotel.com/index.php/gallery/fullscreen/
Facilitati hotel:
Hotelul ofera un restaurant, lobby bar, internet Wi-Fi, piscina in aer liber pentru adulti si pentru copii, un tobogan, volei
pe plaja, sezlonguri si umbrele gratuite la piscina si contra cost pe plaja, mini club pentru copii, programe de animatie,
loc de joaca pentru copii, narghilea. Centrul SPA ofera servicii cu plata precum sauna, baie turceasca, masaj.
Facilitati camere:
Spatiile de cazare dispun de aer conditionat, televizor, seif, mini-bar, telefon cu linie directa, baie cu dus sau cada.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Economy/Promo Rooms (sau orice alta
denumire similara) – sunt camere limitate ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri
speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca restul camerelor din ofertă, doar că, în unele situații pot apărea
anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.),
pot avea dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 15:19)

