Selectum Family Resort
Belek, Turcia

Descriere Selectum Family Resort 5*, Belek, Turcia

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (07.12.2021 13:15)

Descriere: Hotelul a fost deschis in anul 1997 si renovat in perioada 2014-2015. Este construit pe o suprafata de 75000
mp si dispune de 455 de camere.

Localizare: Hotelul este situat la aproximativ 3 km de centrul orasului Belek, la 35 km de aeroportul Antalya si la
aproximativ 45 km de centrul orasului Antalya.
Plaja: Dispune de plaja privata cu nisip, situata aproape de gura de varsare a raului Acisu in Marea Mediterana iar
accesul se face prin intermediul unui pod cu o lungime de 50 m, peste rau.
Umbrelele, sezlongurile si prosoapele sunt gratuite la plaja.
Dotari camere: aer conditionat centralizat, telefon, TV LCD, mini bar, seif, baie cu cabina de dus, uscator de par, halat
de baie si papuci, balcon, facilitati pentru prepararea ceaiului si cafelei.
Facilitati hotel: Hotelul ofera oaspetilor sai urmatoarele facilitati: restaurant principal, 5 restaurante a la carte, 10
baruri, inghetata, 2 piscine exterioare din care una cu 2 tobogane, 1 piscina semi olimpica, 2 piscine pentru relaxare,
piscina pentru copii cu tobogan, piscina interioara, room service gratuit intre orele 01:00 07:00, 4 terenuri de tenis,
aerobic, gimnastica, step, yoga, centru fitness, darts, basket, volei pe plaja, tenis de masa, biliard, lectii de dans,
pescuit, canoe, internet wi-fi in lobby si spatiile comune, programe de animatie, sauna, hammam, jacuzzi, sali de
conferinta.
Servicii cu plata: rezervare pentru restaurantele a la carte (cu exceptia restaurantelor pentru servirea pranzului,
Mediteranean A la Carte si Beach A la Carte), nocturna si echipament pentru tenis, lectii de tenis, sporturi acvatice,
masaj si alte tratamente de intretinere, terapii in centrul SPA, carucior pentru copii, servicii de curatatorie.
Facilitati copii: piscina pentru copii cu tobogan, mini club (4-11 ani), club pentru adolescenti (12-17 ani), cinema, mini
disco, meniu pentru copii in restaurantul principal (la pranz si cina).
Alte informatii: animalele de companie nu sunt permise; in restaurante tinuta este obligatorie; accesul in
restaurantele a la carte se face in baza unei rezervari; acces gratuit si fara rezervare doar pentru 2 din restaurante Mediterranean A'la Carte (pranz) si Beach A'la Carte (pranz); in functie de conditiile meteorologice, programul de
functionare a restaurantelor si barurilor se poate modifica; hotelul isi rezerva dreptul de a modifica conceptul in timpul
sezonului fara a anunta in prealabil aceste modificari.
Clasificarea agentiei: 5*
Pagina web: www.letooniaresorts.com
Nota informativa: Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare. In
momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.
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