INNVISTA HOTELS BELEK
Belek

Descriere INNVISTA HOTELS BELEK 5*, Belek
Hotel Innvista Belekeste situat la 20 km de aeroport, 30 km de centrul orasului Antalya, la 5 km de orasul Belek, la 900
metri de plaja sa privata. Hotelul a fost construit în 2008, suprafata totala fiind de 22472 mp, ultima renovare in 2017.
Hotelul este format dintr-o cladire principala de 5 etaje. Facilitati camere: balcon, curatenie zilnica, telefon, TV satelit,
seif în camera, gratuit, uscator de par, baie, mini-bar. Facilitati hotel: restaurant principal, 4 restaurante a la carte
(turcesc, asiatic, mediteranean, pescaresc ), 6 baruri, 4 piscine, tobogan de apa piscina interioara, centru spa, Wi-Fi
gratuit, internet cafe contra cost, spalatorie contra cost, curatatorie contra cost, cabinet medical contra cost, frizerie
contra cost, centru comercial, 3 sali de conferinte . Pentru cei mici exista facilitati precum: club pentru copii (4-12 ani),
servicii de babysitting: contra cost, bufet pentru copii, 2 piscine pentru copii, loc de joaca.
Hotel Website: https://www.guestreservations.com/innvista-hotelsbelek/booking?gclid=EAIaIQobChMI8r7nr9mn9gIVhelRCh17xgsOEAAYASAAEgLO-PD_BwE
Locaizare
Hotelul Innvista Belek se află la 900 m de malul mării, 4 km de centrul orașului Belek și la 25 km distanță de aeroport.
De asemenea, în apropierea hotelului, la câteva minute de mers pe jos se află parcul tematic Land of Legends.
Facilitatile hotelului
Hotelul deține un restaurant principal (tip bufet), 5 restaurante a la carte (cu specific turcesc, mediteranean, chinezesc,
cu preparate din pește), Pool Snack, Beach Snack, Pool Bar, Lobby Bar, Lounge Bar, Beach Bar, Disco Bar, Aqua Park,
patiserie, centru SPA Turquaise cu saună, baie cu aburi și baie turcească, programe de animație, săli de conferință,
parcare, mini market, seif, schimb valutar, camera de bagaje. Hotelul este renovat in totalitate.
Facilitati camere
Toate camerele sunt dotate cu baie proprie, uscător de păr, TV prin satelit, balcon, aer condiționat centralizat, room
service (contra cost), mini bar, conexiune Wi-fi, seif.
Facilitati pentru copii
Hotelul oferă pentru cei mici bufet special (Baby Corner) în restaurantul principal, teren de joacă și baby sitter (contra
cost).
Sport si agreement
Ca si activități de relaxare, hotelul pune la dispoziția turiștilor următoarele: sală de jocuri, bowling, sporturi nautice,
darts, tenis de masă, masaj, teren de golf, sală de fitness, teren de tenis.
Plaja
Hotelul oferă shuttle bus gratuit până la plajă, situată la o distanță de 900 m.
Info
***Descrierea are caracter informativ.
Pentru detaliile exacte, e nesesara consultarea site - ului oficial al hotelului si a fact sheet - ului.
Site oficial hotel: https://www.guestreservations.com/innvista-hotels-

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 04:43)
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• 20% avans la inscriere; • Diferenta se achita cu pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 04:43)

