
Oferta 1
Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin
Turcja
Alanya

Primasol Telatiye
Resort

 Warszawa 05.05.2021
12.05.2021

Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Antalya dnia: 05.05.2021 godz. 00:00**
Powrót: Wylot z: Antalya do Warszawa dnia: 12.05.2021 godz. 00:00**
Zakwaterowanie: Pok. 2 os.
Wyżywienie: All inclusive
** Czas przybliżony

Opis oferty:: Zadbany hotel położony niedaleko plaży i centrum turystycznej miejscowości Konakli to doskonałe miejsce na wypoczynek w rodzinnym
gronie. Dzieci na pewno chętnie spędzą czas, szalejąc na wodnych zjeżdżalniach lub bawiąc się w miniklubie. Rodzice w tym czasie mogą zrelaksować się
pijąc orzeźwiające napoje w barze przy basenie lub na plaży albo skorzystać z oferty hotelowego spa z krytym basenem, bezpłatną sauną i hammamem.
Dużym atutem hotelu są również przestronne pokoje i profesjonalna, sympatyczna obsługa.
Położenie:: ok. 800 m od centrum Konakli ze sklepami i barami, ok. 14 km od ALANYI; ok. 110 km od lotniska w Antalyi; przystanek autobusowy ok. 100 m
od hotelu.
Plaża:: hotelowa, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, wyróżniona certyfikatem Błękitna Flaga, ok. 150 m od hotelu, bezpłatne parasole, leżaki
i ręczniki, materace płatne (ok. 1,5 EUR); bar objęty formułą all inclusive.
Hotel:: pięciogwiazdkowy, zbudowany w 2007 r., odnowiony w 2014 r., 176 pokoi, 1 budynek, 5 pięter, 2 windy, lobby, całodobowa recepcja, restauracja
główna - dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, restauracja á la carte (płatna), 4 bary: na plaży, przy basenie, w lobby, w ogrodzie; minimarket,
jubiler, kącik telewizyjny; sala konferencyjna dla 290 osób, taras z widokiem na basen, bezpłatny internet bezprzewodowy w lobby i w pokojach; za opłatą:
room-service, fryzjer, pralnia; udogodnienia dla niepełnosprawnych; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.
Pokój:
Standardowy:: 2-os. (możliwość 1 dostawki dla os. dorosłej lub 2 dostawek dla dzieci), ok. 28 m², indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna
lub prysznic, wc; suszarka), internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, telefon; za opłatą: minibar (butelka wody na powitanie), sejf; bezpłatne
łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka).
Sport i rozrywka:: 2 baseny: słodka woda, łącznie ok. 600 m², gł. 1,5 m, 3 zjeżdżalnie, basen dla dzieci, słodka woda, przy basenach bezpłatne parasole,
leżaki, materace i ręczniki; kort tenisowy (oświetlenie i wypożyczalnia sprzętu dodatkowo płatne), rzutki, koszykówka; plac zabaw dla dzieci, miniklub (4-12
lat), animacje dla dorosłych i dzieci; za opłatą: pokój gier, bilard, tenis stołowy, sporty wodne na plaży (oferta zewnętrzna); centrum spa: bezpłatnie: kryty
basen, hammam, sauna; za opłatą: masaże, zabiegi pielęgnacyjne.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych:: • transfer lotnisko-hotel-lotnisko: pojazd przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych (na zapytanie) •
osoba na wózku inwalidzkim może swobodnie poruszać się z pokoju do recepcji, restauracji, baru, basenu i ogrodu • podjazdy dla wózków inwalidzkich:
główne wejście do hotelu, hol i winda Pokój: • 2 pokoje (na zapytanie) • szerokość drzwi wejściowych do pokoju nie mniejsza niż 90 cm • przestrzeń w
pokoju: ok. 28 m² Łazienka: • szerokość drzwi do łazienki: 90 cm • prysznic: poręcz, krzesło opuszczane ze ściany na wysokości 40 cm • umywalka nie wyżej
niż 80 cm i nie niżej niż 65 cm • lustro nie wyżej niż 100 cm od posadzki
All inclusive:: śniadanie (7.00-10.00), obiad (12.30-14.00), kolacja (19.00-21.00) w formie bufetu w restauracji głównej; przekąski (11.00-16.00); kawa i
ciasto (16.30-17.30); nocna zupa (23.00-23.30); lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe w barze na plaży (10.00-17.00) i w barze przy basenie
(10.00-24.00); wymagane noszenie opasek all inclusive.
Kontakt:: 0090/2425650480, www.primasol.com
Gratis:: serwis plażowy Wi-Fi

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 2
Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin
Turcja
Alanya

Primasol Telatiye
Resort

 Gdańsk 05.05.2021
12.05.2021

Podróż tam: Wylot z: Gdańsk do Antalya dnia: 05.05.2021 godz. 00:00**
Powrót: Wylot z: Antalya do Gdańsk dnia: 12.05.2021 godz. 00:00**
Zakwaterowanie: Pok. 2 os.
Wyżywienie: All inclusive
** Czas przybliżony
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Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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