MEHTAP FAMILY
Marmaris, Incekum

Descriere MEHTAP FAMILY 4*, Marmaris, Incekum
Amplasată în Marmaris, Mehtap Family este o proprietate de 4 stele care oferă plajă privată și piscină exterioară cu
șezlonguri și umbrele de soare. Proprietatea are servicii de recepție cu program non - stop și închirieri auto. Parcarea
este disponibilă la proprietate gratuit.
În camere există baie cu cadă sau duș prevăzută cu foehn. Camerele luminoase de la Mehtap Family sunt dotate cu
parchet, aer condiționat, Tv cu canale prin satelit. Unele camere au balcon, cu vedere la grădină, unde oaspeții se pot
relaxa în compania celor dragi. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Curățenia in cameră se face zilnic.
Proprietatea oferă camere pentru familie cu o suprafață mai mare și un număr mai mare de paturi față de cele
standard. Se pot rezerva de asemenea camere pentru nefumători.
Mehtap Family pune la dispoziția oaspeților un restaurant. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe
terasă, în funcție de vreme. De asemenea , în cadrul proprietății, există cafenea și snack bar ideale pentru o gustare
rapidă.
În cadrul proprietatății există piscină în aer liber pentru cei care doresc să se relaxeze și să se bronzeze. Aceasta este
prevăzută cu șezlonguri confortabile, prosoape și umbrele de soare.
Oaspeții au la dispoziție numeroase activități, atât ziua cât și seara. În timpul zilei, la Mehtap Family amatorii de
divertisment pot juca darts sau biliard.
Proprietatea este o alegere potrivită pentru familiile cu copii. Cei mici se pot distra în aer liber la piscina pentru copii
sau în locul de joacă special amenajat. Pentru cei mai mici Mehtap Family oferă pătuțuri și servicii de babysitting.
Facilitățile de la proprietate mai cuprind un lift și o cameră pentru bagaje. Printre alte servicii se regăsesc schimb
valutar și serviciul de spălătorie.
Mehtap Family dispune de plajă privată cu nisip. Pe plajă există șezlonguri și umbrele de plajă gratuite. Mehtap Family
asigură transfer gratuit la plajă pentru oaspeții hotelului.
Mehtap Family se află la 1 km de Marmaris și la 90 km de Aeroportul Dalaman. La cerere proprietatea organizează
transfer la/de la aeroport contra cost.
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