Altinkum Beach &
Bungalow
Side, Turcia

Descriere Altinkum Beach & Bungalow 3*, Side, Turcia
Descriere hotel
Deschis în anul 2004, Altinkum Beach & Bungalow se întinde pe o suprafaţă de 12.000 mp. pe malul Mării Mediterane,
în zona turistică a oraşului Side. Ultima renovare complete a avut loc în anul 2012. Anual au loc renovări parțiale.

Principalele puncte de atracție
Hotel amplasat pe plajă
Situat în apropierea barurilor, restaurantelor și cluburilor
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale în intervalul orar 10:30-22:00
-Acces internet W-Lan, baie turcească, program folcloric de divertisment şi muzică live (1 dată/săptămână).

Locatia
Hotelul este amplasat pe plajă, la o distanţă de 1 km de orașul Side, la 7 km de Manavgat, la 65 km de Alanya şi la 65
km de aeroportul din Antalya.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip; piscină interioară, piscină exterioară. Umbrele, şezlonguri şi saltele gratuite, atât la plajă cât şi
la piscină; prosoapele sunt contra cost.

Restaurante si baruri
Restaurant principal-tip bufet, restaurant á la carte, 1 bar

Facilități pentru copii
Spaţiu de joacă în aer liber, pătuţ (la cerere, gratuit), scaune în restaurant.

Facilități gratuite
Baie turcească, program folcloric de divertisment şi muzică live (1 dată/săptămână).

Facilități contra cost
Saună, masaj, tratamente faciale şi corporale, coafor, spălătorie.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (11.04.2021 03:41)

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 103 camere standard, împărţite astfel: 71 camere duble (cca. 16 mp), 22 camere
triple (cca. 18 mp) şi 10 camere single (cca. 12 mp).
Dotări camere: baie cu duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, aer condiţionat, mini-bar, balcon/terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: AWG 2005
Plecare: (OTP) 10.08.2020 06:45:00 - (AYT) 10.08.2020 08:30:00
Intoarcere: (AYT) 17.08.2020 14:45:00 - (OTP) 17.08.2020 16:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (11.04.2021 03:41)

