TUI BLUE Pascha Bay
Hotel
Alanya

Descriere TUI BLUE Pascha Bay Hotel 3*, Alanya
Descriere hotel
TUI Blue Pascha Bay se întinde pe o suprafaţă de 45.416 mp pe malul Mării Mediterane, în apropiere de localitatea
Konakli.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi
Centru Wellness & Spa
Aqua park

Principalele puncte de atracție
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, aerobic, aqua gym, tenis de masă, darts, tenis, basket, volei pe plajă,
aqua gym, program de animaţii, show-uri, muzică live
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 2 km de centrul Konakli, la 8 km de staţiunea Alanya şi la 130 km de aeroportul
din Antalya.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip; ponton;
Piscină exterioară - 975 mp, piscină exterioară pentru copii – 37 mp, baby pool – 18 mp, aqua park pool & kids – 145
mp.
Șezlonguri umbrele și prosoape gratuite atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet
2 restaurante á la carte – „Green & Grill”, „Taverna”
Splash Bar, Snack Restaurant/Pool Bar, Fresh & Cold Bar

Sport și relaxare
Sală de fitness, aerobic, aqua gym, tenis de masă, darts, tenis, basket, volei pe plajă, aqua gym, program de animaţii,
show-uri, muzică live, centru Wellness & Spa, saună, baie cu aburi, masaj, tratamente faciale şi corporale, coafor, sală

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (30.11.2022 05:14)

pentru întalniri şi conferinţe, sală de jocuri, biliard, servicii medicale, servicii de spălătorie, magazine.

Facilități pentru copii
Mini club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spaţiu de joacă, piscină, pătuţ (la cerere, gratuit), cărucior (la
cerere, contra cost), scaune în restaurant.

Facilități gratuite
Sală de fitness, aerobic, aqua gym, tenis de masă, darts, tenis, basket, volei pe plajă, aqua gym, program de animaţii,
show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, saună, baie cu aburi, masaj, tratamente faciale şi corporale, coafor, sală pentru întâlniri şi
conferinţe, sală de jocuri, biliard, sevicii medicale, servicii de spălătorie, magazine.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 306 camere, dispuse astfel: 150 favourite standard balcony rooms (cca. 29 mp),
66 favourite family balcony rooms (cca. 40 mp), 64 select standard balcony rooms (cca. 29 mp), 26 select
family balcony rooms (cca. 40 mp).
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, seif, mini-bar, TV satelit, acces internet Wi-Fi,
balcon / terasă.

Informatii camera curenta: Copil 2-13 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: CAI 198
Plecare: (OTP) 30.08.2021 12:50:00 - (AYT) 30.08.2021 14:35:00
Intoarcere: (AYT) 06.09.2021 10:00:00 - (OTP) 06.09.2021 11:50:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (30.11.2022 05:14)

