KLEOPATRA ADA HOTEL
Alanya

Descriere KLEOPATRA ADA HOTEL 4*, Alanya
Kleopatra Ada Hotel a fost construit in anul 1996, ultima renovare a avut loc in anul 2010. Hotelul de 4 stele din
apropierea renumitei plaje Kleopatra, ofera diverse facilitati pentru relaxare si distractie.
Descriere:

Kleopatra Ada Hotel a fost construit in anul 1996, ultima renovare a avut loc in anul 2010. Hotelul de
4 stele din apropierea renumitei plaje Kleopatra, ofera diverse facilitati pentru relaxare si distractie.

Localizare:

Hotelul se afla in Alanya, la celebra plaja Kleopatra, la 1 km de centrul orasului si 118 km de
aeroportul din Antalya. Hotelul este peste drum de plaja.

Facilitati hotel:

Unitatea pune la dispozitie restaurant principal pentru servirea meselor tip bufet deschis, bar la
piscina, bar pe plaja, snack bar, piscine în aer liber pentru adulti si copii, sala de fitness, doar intrarea
la baie turceasca, tenis de masa, volei pe plaja, sporturi nautice, jocuri pe calculator, baie turceasca
cu tratamente, sauna, masaj, biliard. Programele de divertisment sunt de doua ori pe saptamana si
exista un loc de joaca pentru copii, doctor, serviciul de spalatorie, telefon, fax, internet, rent a car,
zona de magazine, conexiunea la internet Wi-Fi. Plaja este la 10m de hotel, cu nisip, cu sezlonguri si
umbrele de soare cu plata. Sezlongurile si umbrele de soare de la piscina hotelului sunt gratuite.

Facilitati camere:

Hotelul dispune de un numar total de 126 de camere. Clasificate in camerele standard ( 20 m2) si
family (32 m2). Toate camerele sunt dotate cu baie proprie cu dus si uscator de par, sistem de
aer conditionat Split, telefon direct, mini-bar (contra cost), seif (contra cost), pardoseala din
gresie, TV prin satelit si canale de muzica, balcon.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Economy/Promo Rooms (sau orice alta
denumire similara) – 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.),
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pot avea dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.
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