Hotel Club Paradiso 5* Antalya 2022
Antalya

Descriere Hotel Club Paradiso 5* - Antalya 2022 5*, Antalya
Hotel Club Paradiso este situat in statiunea Kestel, la 900 m de plaja privata si la 7 km de Antalya si are Club
o vedere excelenta la mare, munte si deal.

Despre Hotel Club Paradiso, Alanya – prezentare hotel, facilitati si servicii oferite

Localizare:

Este situat la 900 m de plaja, la 7 km de centrul Alanyei. Pune la dispozitia turistilor un autobuz spre Alanya
pentru 1 € pe persoana. Hotelul are plajă privată cu bar și snack restaurant (serviciu gratuit plajă).

Facilitati hotel:

Hotelul este format din 1 cladire principala și 10 clădiri anexe. Aici există centru comercial, piata, coafor, sala
TV, internet cafe (contra cost), restaurant terasa cu vedere la mare, un restaurant - gratar (gratuit, cu
rezervare), un restaurant A'la Carte (gratuit, cu rezervare și depozit), patiserie, baruri.

1 piscina interioara și 4 în aer liber (inclusiv o piscină de relaxare), tobogan, echipa de animație pe plajă în
jurul zonei piscinei, umbrele de soare, șezlonguri și saltele sunt gratuite, prosoape de plaja sunt cu depozit.

Facilitati camere:

Clădirea principală și camerele de la parter sunt camere standard. Există TV prin satelit, canale de muzica,
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aer conditionat, telefon, mini-bar, seif, o baie cu duș, WC și uscător de păr, precum și un balcon sau terasă cu
vedere la mare. Podeaua este acoperită cu laminat sau gresie.

Activitati:
Teren de tenis, squash, baschet, mini golf, tenis de masă, volei, biliard, bocca, mini fotbal, fitness, aerobic,
fitness pe apă, canoe, baie turcească, saună, jacuzzi, 3 piscine, 1 piscină acoperită, 3 copii bazine de înot.

Club Paradiso Hotel and Resort are vedere excelenta la mare, munte și vedere la deal.

Servicii cu plata:

Centru de frumusețe, masaj, biciclete, scufundări, călărie, Iluminare de teren de tenis, jet-ski și parasaling.

Divertisment:
Animatie de zi cu zi pe plajă și la piscina principală, spectacole de seară în fiecare noapte în Amfiteatru, Life
Music o dată pe săptămână, Disco (23:00-02:00).

Pentru copii:
Mini-club (04-12 ani), club pentru adolescenti (12-16 ani), mini-discoteca (în seara), 3 piscine, loc de joacă;

Servicii cu plata:
Babysitter, Baby telefon, cărucior de copil

Serviciul de All-Inclusive 24h

Mic dejun: 07.00-10.00 (mic dejun tarziu până la ora 11.00)
Prânz, gustări, Patisserie (14:30 până la ora 21:00), cina (bufet suedez)
1 Restaurant Gratar (cu rezervare, gratuit)
1 restaurant a la carte (gratuit, cu rezervare, depozit)
Gustări de noapte (24:00-07:00)
Toate băuturile locale
Mini-bar (umplut cu numai apa)
Servicii taxă:
Suc de portocale proaspete și băuturi importate.

Localizare: Kestel Mh Hastepe Caddesi no:33/A, 07410 Alanya/Antalya, Turcia
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Servicii incluse
Pachetul include:
Cursa Charter
Bagaj de mana 7 kg si Bagaj de cala 20 kg
All inclusive
Transfer aeroport-hotel-aeroport
Taxe Aeroport

Servicii neincluse
Pachetul nu include:
Test PCR
Asigurare Medicala
Excursii optionale

Informatii utile
Oferte disponibile de vacanta la Hotel Club Paradiso Antalya
Hotel Club Paradiso Antalya, oferte de litoral, revelion, paste,
Hotel Club Paradiso Antalya, oferte Cazare cu mic dejun, All inclusive, Ultra all inclusive, Cazare cu
demipensiune
Hotel Club Paradiso 5* Antalya, Antalya, Turcia, Last Minute , 1 mai, litoral, luna de miere, paste, revelion
vara 2022, oferte de cazare, sejur si vacanta, Ultra all inclusive, Demipensiune, Mic dejun, All inclusive,
transport Avion, Fara transport.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
All-inclusive

Tipuri servicii
Charter
Zbor
Autocar
Transfer
Cazare
Masa
All inclusive
Ghid
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Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Transfer
Piscina
Piscina exterioara
Piscina interioara
Restaurant
Bar
Spa
Sala de conferinte
Centru business
Gym fitness area
Shared lounge tv area
Depozitare bagaje
Cutie de valori

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Balcon
Balcon in unele camere
Cafetiera
Baie privata
Dus
Halat de baie
Prosoape
Uscator de par
Card magnetic de acces
Seif
Set de cusut
Burete de silicon pentru incaltaminte
Papuci
Detector de fum
Frigider

Tematica
Turcia
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