Hotel Panorama (all inclusive) 4*
Turcja – Alanya (centrum, przy plaży)
Wyloty z Goleniowa w każdy czwartek:
12.06.2019 (pierwszy wylot) - 18.09.2019 (ostatni wylot)

Cena:

od 2.329/1os/1tydz. , od 3.669zł/1os/2 tyg.

Znakomite miejsce dla kochających aktywny wypoczynek! Kort tenisowy, łucznictwo,
siłownia a także bogaty program animacji – wieczorem pokazy, a w ciągu dnia zajęcia
sportowe. Tu nie można się nudzić! Do dyspozycji Gości są wygodne pokoje, 2 restauracje i 3
bary, w tym jeden przy plaży, duży, otoczony egzotyczną roślinnością basen i centrum spa
idealne na relaks i wyciszenie. Znakomity poziom hotelowej kuchni. Dobrze się tu odnajdą
zarówno single, grupy przyjaciół jak i rodziny z dziećmi.
Położenie: nad morzem, ok. 400 m od starego miasta ALANYA, ok. 400 m od najbliższych
sklepów i barów; ok. 125 km od lotniska w Antalyi.
Plaża: hotelowa, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, przejście dla pieszych
przez tunel, parasole, leżaki, materace i ręczniki (w dniu przyjazdu, każda zmiana ręcznika:
1 EUR); bar objęty all inclusive.
Hotel: czterogwiazdkowy, zadbany, całkowicie odnowiony w 2013 r., 240 pokoi, 10
budynków, do 4 pięter, 4 windy, hol, całodobowa recepcja, restauracja główna – dania w
formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, dostępne foteliki dla dzieci, restauracja á la carte
(wymagana wcześniejsza rezerwacja), 3 bary, w tym przy plaży i przy basenie; market, sala
tv, biblioteka; bezpłatny internet bezprzewodowy; za opłatą: usługi ksero, lekarz na
wezwanie, pralnia, fryzjer; występują schody i bariery technologiczne – niepolecany osobom
z ograniczeniami ruchowymi; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.
Pokój: standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 23 m², zadbany, indywidualnie
sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna,
bezpłatny internet bezprzewodowy, minibar codziennie uzupełniany w 1,5 l butelkę wody,
sejf (ok. 2 EUR/dzień); bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed
przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka); frontalny widok na morze za dopłatą.

Sport i rozrywka: basen, prostokątny kształt, słodka woda, ok. 25x30 m, wydzielona część
dla dzieci, słodka woda, gł. 0,35 m, przy basenie bezpłatne parasole, leżaki, materace i
ręczniki (w dniu przyjazdu, każda zmiana ręcznika 1 EUR); kort tenisowy (oświetlenie płatne,
nawierzchnia sztuczna), siatkówka, rzutki, boccia, łucznictwo, aqua aerobik, siłownia; plac
zabaw dla dzieci, miniklub (6-12 lat, czynny w terminie: 01.06-30.09), animacje dla
dorosłych i dzieci: wieczorne pokazy, w ciągu dnia zajęcia sportowe; centrum spa: bezpłatnie:
sauna, łaźnia turecka, za opłatą: masaże.
All Inclusive: śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.00-10.30), obiad (12.30-14.00),
kolacja (18.30-21.00) w formie bufetu w restauracji głównej; raz na pobyt kolacja w
restauracji á la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja); przekąski zimne i ciepłe (11.3016.30) w barze przy basenie i w barze przy plaży; lokalne napoje bezalkoholowe (10.0024.00) w barze przy basenie, (10.00-18.00) w barze przy plaży, (17.00-24.00) w barze
Panorama, lokalne napoje alkoholowe (10.00-24.00) w barze przy basenie, (10.00-18.00) w
barze przy plaży, (17.00-24.00) w barze Panorama.
www.panoramahotel.com.tr
Gratis:
• serwis plażowy
• Wi-Fi

