Bodrum Beach
Bodrum, Turcia

Descriere Bodrum Beach 4*, Bodrum, Turcia
Descriere hotel
Bodrum Beach 4* a fost construit în anul 2011 și se întinde pe o suprafață de 18.000 mp. Resortul a fost renovat
complet în sezonul de iarnă 2018.

Principalele puncte de atracție
Bodrum Beach 4* a fost construit în anul 2011 și se întinde pe o suprafață de 18.000 mp. Resortul a fost renovat
complet în sezonul de iarnă 2018.

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină – tip bufet;
Băuturi alcoolice și non alcoolice locale în intervalul 10:00 – 23:00.
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 1 km de centrul orașului Bodrum și la 35 km de aeroport.

Soare si mare
La o distanță de 100m de plaja publică. Piscina principală – 255 mp, piscină pentru copii – cca. 10 mp, piscină cu
tobogane – 114 mp;
Nu sunt asigurate umbrele, șezlonguri, saltele și prosoape la plajă, doar la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurantul principal – tip bufet; Snack Restaurant; Restaurant a la carte;
Baruri: Pool Bar, Lobby Bar.

Sport și relaxare
Centru SPA (baie turcească, saună, masaje, salon de înfrumusețare, coafor), darts, tenis de masă.

Facilități pentru copii
Mini Club

Facilități gratuite
Darts, tenis de masă

Facilități contra cost

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (26.06.2022 15:00)

Acces la internet Wi-Fi, centru SPA (baie turcească, saună, masaje, salon de înfrumusețare, coafor), seif, fotograf,
închiriere mașini, servicii de spălătorie, servicii medicale, magazine.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 92 camere, distribuite astfel:
18 camere Standard – pat dublu sau două paturi twin;
29 camere Large – pat dublu și pat supraetajat;
45 camere Familiale – pat dublu și două paturi twin.
Dotări camere:baie cu cadă/ duș, aer condiționat, seif (contra cost), TV, telefon, pătuț (la cerere), balcon. Servicii
zilnice de menaj. Schimbarea lenjeriei de pat și a prosoapelor de trei ori pe săptămână.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1517
Plecare: (CLJ) 18.07.2022 07:00:00 - (BJV) 18.07.2022 08:50:00
Intoarcere: (BJV) 25.07.2022 09:50:00 - (CLJ) 25.07.2022 11:50:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (26.06.2022 15:00)

