BELMARE HOTEL
Kusadasi, Turcia
Yavansu Mah. Sezin Sokak No 6 Renault-dacia Arkası

Descriere BELMARE HOTEL 4*, Kusadasi, Turcia
Situat într-o poziție inalta vedere la mare nou construit hotel este de aproximativ 10 minute de centrul te de Kusadasi
pe coasta de vest a Turciei, într-un port popular de apel pentru navele de croazieră de mari dimensiuni.
Descriere:

Oferind o priveliste panoramica catre Marea Egee, hotelul beneficiaza de o locatie linistita, situata in
apropiere de vestita Long Beach si parcul acvatic Aqua Atlantis.

Localizare:

Hotelul se afla la 5 km de centrul statiunii Kusadasi, la 600 de metri de plaja (hotelul ofera transfer) si
15 minute de parcul acvatic Aqua Atlantis. La 200 de metri de locatie se afla statia de transport local,
microbuzele circula la fiecare 5 minute si ofera un acces rapid si facil catre zona centrala. Aeroportul
din Izmir este situat la 75 de km de Hotelul Belmare 4*.

Website:
https://www.belmareotel.com/
Facilitati hotel:

Hotelul dispune de restaurant, bar, 2 piscine exterioare cu terasa si sezlonguri, piscina interioara,
sauna, baie turceasca, mese de biliard, sala de sport, darts, mese de tenis, discoteca si sala de
conferinta

Facilitati camere:

Toate cele 91 de camere sunt dotate cu mobilier modern, aer conditionat individual , telefon,
televizor prin satelit, seif, mini-bar, baie cu dus sau cada, uscator de par, frigider, facilitati pentru
prepararea ceaiului sau a cafelei, WIFI gratuit si majoritatea au 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
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vederea obstrucţionată.
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