BLUE BAY PLATINUM
Marmaris, Turkey

Descriere BLUE BAY PLATINUM 5*, Marmaris, Turkey
Amplasat într-o locație perfectă, chiar în mijlocul stațiunii Marmaris și la doar câteva minute de plajă, hotelul Blue Bay
Platinum oferă o ușoară atmosferă tropicală. Este un hotel luminos și aerisit, format din cinci blocuri toate cu lifturi și
un total de 437 camere. În cadrul hotelului te poti rasfata cu tratamente de masaj și de sport, inclusiv tenis de masă,
iar în apropierea sa se afla numeroase restaurante, magazine și baruri, în care sa-ti petreci timpul liber.
Descriere:
Amplasat într-o locație perfectă, chiar în mijlocul stațiunii Marmaris și la doar câteva minute de plajă, hotelul Blue Bay
Platinum oferă o ușoară atmosferă tropicală. Este un hotel luminos și aerisit, format din cinci blocuri toate cu lifturi și
un total de 437 camere. În cadrul hotelului te poti rasfata cu tratamente de masaj și de sport, inclusiv tenis de masă,
iar în apropierea sa se afla numeroase restaurante, magazine și baruri, în care sa-ti petreci timpul liber.
Localizare:
Este situat la 250 metri de mare, la 1.9 km de Marmaris și la 90 km de aeroportul orașului Dalaman.
Categorie:
5*
Tip masa:
All inclusive
Website:
http://www.bluebayplatinum.com/
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de recepție, lobby bar, wireless gratuit în lobby, restaurant principal, snack bar, 3 piscine exterioare,
dintre care una cu 2 tobogane, 2 piscine pentru copii și o piscină interioară, bar la piscine, centru spa, fitness, sauna,
baie turcească; cameră de jocuri - biliard, aparate de joc, tenis de masă, colț de internet, mini golf, minimarket,
parcare gratuita în apropiere.
Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu aer conditionat, wireless contra cost, telefon, televizor prin satelit, seif contra cost, uscător de
păr, minibar, baie cu duș, balcon.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Promo/Economy Rooms – sunt camere limitate
ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca
restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone
nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.11.2022 10:22)

