SUNMELIA BEACH
RESORT HOTEL & SPA
Side

Descriere SUNMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA 5*, Side
Descriere hotel
Sunmelia Beach Resort Hotel & Spa a fost deschis în anul 2015 şi se întinde pe o suprafaţă de 70.000 mp.

Principalele puncte de atracție
Acces Internet Wi-Fi
Centru Wellness & Spa
Aqua Park

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale în intervalul orar 10:00-00:00
Acces internet Wi-Fi (în lobby), sală de fitness, saună, hammam, aerobic, darts, boccia, tenis de masă, step,
teren de tenis, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live
Locatia
Hotelul este amplasat în centrul Kizilagc, la o distanță de 10 km de orasul Manavgat, la 70 km de aeroportul din
Antalya şi la 80 km de centrul oraşului.

Soare si mare
Plajă proprie, cu distincţie Blue Flag, la 400 m distanţă de hotel;
Piscină exterioară – 1700 mp, piscină cu jacuzzi – 170 mp, piscină pentru copii – 70 mp, piscină cu 8 tobogane – 190
mp, piscină interioară – 160 mp;
Șezlonguri, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet
4 restaurante á la carte, cu specific turcesc, chinezesc, italian, pescăresc
Lobby Bar, Snack Bar, Pool Bar, Disco Bar (contra cost), Vitamin Bar (contra cost)

Sport și relaxare
Acces internet Wi-Fi (în lobby), sală de fitness, saună, hammam, aerobic, darts, boccia, tenis de masă, step, teren de
tenis, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live, centru Wellness & Spa, masaj, tratamente faciale şi
corporale, coafor, sevicii medicale, servicii de spălătorie, magazine, sală de jocuri electronice, PlayStation, biliard,

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 04:47)

bowling, echipament pentru tenis şi nocturnă teren, închiriere maşini, sporturi nautice.

Facilități pentru copii
Spaţiu de joacă, baby sitter (contra cost), piscină cu tobogane, program de animaţii.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi (în lobby), sală de fitness, saună, hammam, aerobic, darts, boccia, tenis de masă, step, teren de
tenis, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, tratamente faciale şi corporale, coafor, sevicii medicale, servicii de spălătorie,
magazine, sală de jocuri electronice, PlayStation, biliard, bowling, echipament pentru tenis şi nocturnă teren, închiriere
maşini, sporturi nautice.

Facilități si dotari camere
Hotelul pune la dispoziţia turiştilor un total de 590 camere, împarţite astfel: 366 camere standard (cca. 36 mp),
6 camere pentru persoane cu dizabilităţi (cca. 31 mp), 12 camere economy (cca. 31 mp), 105 camere big
standard (cca. 40 mp), 86 camere family de tip C (cca. 60 mp; 1 dormitor cu pat french + 1 dormitor cu 2 paturi
single + 2 băi), 15 suite.
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, mini-bar, TV satelit, acces internet wi-Fi (contra
cost), seif digital, balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1501
Plecare: (CLJ) 25.06.2023 06:00:00 - (AYT) 25.06.2023 07:45:00
Intoarcere: (AYT) 02.07.2023 14:35:00 - (CLJ) 02.07.2023 16:25:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 04:47)

