ADORA GOLF RESORT
HOTEL
Belek

Descriere ADORA GOLF RESORT HOTEL 5*, Belek
Descriere hotel
Adora Resort Hotel se întinde pe o suprafaţă de 116.000 mp pe malul Mării Mediterane şi este compus din 3 clădiri:
Club (cu 2 nivele), Hotel (cu 4 nivele) şi Fortuna (cu 4 nivele).

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi
Centru Wellness & Spa
6 tobogane acvatice pentru adulţi şi copii

Regim de masă
Ultra All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale în intervalul orar 10:00-00:00
Acces internet Wi-Fi, baie turcească, saună, baie cu aburi, darts, boccia, sală de fitness, aerobic, step, lecţii de
dans, tenis de masă, jocuri în bazin, sporturi nautice, program de animaţii, show-uri, muzică live
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 5 km de centrul oraşului Kadriye, la 19 km de Aspendos, la 26 km de aeroportul
din Antalya şi la 39 km de centrul oraşului, la 45 km de staţiunea Side şi la 105 km de staţiunea Alanya.

Soare si mare
275 m de plajă proprie, cu nisip; ponton.
Piscină exterioară – 1410 mp, piscină interioară – 145 mp, piscină interioară penru copii – 9 mp, piscina exterioară
pentru copii – 60 mp, piscină cu 5 tobogane acvatice pentru adulţi – 217 mp, piscină cu 1 tobogan pentru copii – 76 mp
Șezlonguri, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet
Restaurant á la carte – „Lokanta”
Snack Bar, Patisserie
Fox Bar, Bikini Bar, Palm Beach Bar, Time Out Bar, Ruj Night Club, Mr. Frog

Sport și relaxare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (11.04.2021 03:55)

Acces internet Wi-Fi, baie turcească, saună, baie cu aburi, darts, boccia, sală de fitness, aerobic, step, lecţii de dans,
tenis de masă, jocuri în bazin, sporturi nautice, program de animaţii, show-uri, muzică live, centru Wellness & Spa,
masaj, tratamente faciale şi corporale, coafor, servicii medicale, servicii de spălătorie, magazine, închiriere maşini.

Facilități pentru copii
Mini club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani; deschis în intervalul orar 10:00-12:30 şi 14:30-17:00), spaţiu
de joacă, cinema, jocuri electronice, meniu în restaurant, piscină exterioară, piscină interioară, 1 tobogan acvatic,
pătuţ (la cerere), cărucior (la cerere, contra cost).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, baie turcească, saună, baie cu aburi, darts, boccia, sală de fitness, aerobic, step, lecţii de dans,
tenis de masă, jocuri în bazin, sporturi nautice, program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, tratamente faciale şi corporale, coafor, servicii medicale, sală pentru întâlniri şi
conferinţe, servicii de spălătorie, magazine, închiriere maşini.

Facilități si dotari camere
Hotelul are un total de 500 de camere, împărţite astfel: 38 hotel rooms land view (cca. 26-32 mp; fara balcon),
84 hotel rooms sea view (cca. 26-30 mp), 101 fortuna rooms land view (cca. 26-30 mp), 12 fortuna sea view
rooms (cca. 26-30 mp), 25 fortuna doublex room land view (cca. 36 mp), 120 club rooms land view (cca. 30
mp), 120 max club rooms (cca. 30 mp).
Dotări camere: baie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, aer condiţionat, mini-bar, seif, balcon.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1501
Plecare: (CLJ) 13.07.2021 07:30:00 - (AYT) 13.07.2021 09:30:00
Intoarcere: (AYT) 20.07.2021 16:30:00 - (CLJ) 20.07.2021 18:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (11.04.2021 03:55)

