CLUB HOTEL SERA
Lara, Turkey

Descriere CLUB HOTEL SERA 5*, Lara, Turkey
Club Hotel Sera exprima o noua dimensiune a confortului, luxului si ospitalitatii. Interiorul reflecta splendoarea
palatelor otomane, fiecare colt al hotelului oferind cel mai bun exemplu de arta turceasca. Situat la 9 km de aeroportul
din Antalya, la 12 km de centrul orasului Antalya, pe malul marii. Facilitati hotel: restaurant principal, 2 restaurante a la
carte (mexican si sushi, italian ), 8 baruri, 3 piscine exterioare, piscina interioara , 3 tobogane acvatice, cabinet
medical, centru SPA, coafor, lant de magazine, spalatorie, curatatorie chimica, 13 sali de conferinte , internet WiFi.Alte
facilitati: baie turceasca, sauna, baie cu aburi, jacuzzi, sala de fitness, aerobic, aqua aerobic, baschet, teren de tenis cu
suprafata de tartan, darts, animatie, muzica live, discoteca. Facilitati camere: baie cu cada sau dus ,foehn, aer
conditionat centralizat, televizor ,telefon, minibar, seif (gratuit), balcon . Facilitati copii: piscina, loc de joaca, miniclub
(4–12 ani, mai-octombrie).
Localizare
Club Hotel Sera este situat pe malul mării, la 12 km de centrul orașului Antalya și la 9 km de aeroport. Hotelul a fost
construit în anul 1986, iar ultima renovare a avut loc în anul 2007. Complexul este alcatuit din 3 corpuri: Elegance
Building (13 etaje), Club Building (5 etaje) și Annex (2 corpuri cu 3 si 4 etaje).
Facilitatile hotelului
Hotelul are un restaurant principal, 4 restaurante a la carte (turcesc, italian și chinezesc – o dată pe săptămână,
gratuit, cu rezervare prealabilă și Bistro Royal – contra cost), 7 baruri, 2 piscine exterioare, o piscină acoperită, 3
tobogane de apă (pentru adulți și copii), cabinet medical, coafor, centru comercial, spălătorie, schimb valutar, rent-àcar, parcare, 5 săli de conferințe, centru SPA, Wi-fi gratuit în lobby, programe de animație, muzică live, discotecă. La
piscină, umbrelele, șezlongurile și saltelele sunt gratuite.
Facilitati camere
Toate camerele sunt dotate cu următoarele facilități: baie proprie, uscător de păr, aer condiționat centralizat, TV prin
satelit, telefon, mini bar (aprovizionat zilnic cu băuturi răcoritoare), seif (gratuit), balcon, room service (contra cost).
Facilitati pentru copii
Hotelul oferă piscină specială pentru copii, loc de joacă, mini club (4-12 ani) și baby sitter (contra cost).
Sport si agreement
Turiștii se pot distra și relaxa beneficiind de facilități precum: saună, baie turcească, aerobic, sală de fitness, tenis de
masă, baschet, darts, teren de tenis, biliard, sporturi acvatice, masaj (contra cost).
Plaja
Hotelul deține plajă privată cu nisip și ponton. Umbrelele, șezlongurile, prosoapele de plajă și saltelele sunt gratuite.

• Sejururi externe plecari in perioada noiembrie 2021- aprilie 2022: 30% avans la inscriere; Restul de 70% se achita cu
pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise. • Sejururi externe plecari in perioada mai 2022- octombrie 2022:
20% avans la inscriere; Restul de 80% se achita cu pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (23.01.2022 21:06)

