ARSI HOTEL
Alanya, Turcia

Descriere ARSI HOTEL 4*, Alanya, Turcia
Hotelul se afla la doar 130 de metri de plaja si la 20 de minute de mers pe jos de centrul statiunii. A fost renovat in
iarna anului 2011-2012, avand o multitudine de facilitati suplimentare. Oaspetii se vor bucura de piscina in aer liber,
zona de inot pentru copii, masaj si jocuri de echipa. Se ofera servicii de tip all inclusive.
Hotel Website: www.arsihotels.com
Descriere:
Hotelul se afla la doar 130 de metri de plaja si la 20 de minute de mers pe jos de centrul statiunii. A fost renovat in
iarna anului 2011-2012, avand o multitudine de facilitati suplimentare. Oaspetii se vor bucura de piscina in aer liber,
zona de inot pentru copii, masaj si jocuri de echipa. Se ofera servicii de tip all inclusive.
Localizare:
Este localizat in apropierea plajei, la 130 de metri. La doar 20 de minute in plimbare pe jos se afla centrul statiunii, cu
numeroase restaurant, baruri, centre comerciale si zone de divertisment si socializare. Aeroportul este la doar 130 de
kilometri de hotel.
Website:
http://www.arsiotel.com/ru/
Facilitati hotel:
Hotelul se bucura de facilitati precum receptie deschisa nonstop, seif, schimn valutar, bar, sala Tv, sala de mese,
restaurant, room service. In incinta acestuia se afla si parcare, piscine in aer liber, sauna, baie cu aburi si sali de masaj.
Facilitati camere:
Camerele hotelului sunt dotate cu baie cu dus, uscator de par, telefon, Tv, acces la internet, minibar, aer conditionat si
balcon. Acestea sunt de tip Economy sau Standard.

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. (01.03.2021 20:35)

