Wyjazd z cyklu ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI

Hotel IMPERIAL TURKIZ RESORT 5*
(all inclusive, przy plaży)

Riwiera Turecka, rejon Kemer
Wylot ze Szczecina, Poznania, Gdańska, Wrocławia, Warszawy i Bydgoszczy

15-22.06.2022 / all inclusive
Cena: 2.769 zł / 1 os.
Możliwość przedłużenia pobytu do 2 tygodni

Opis oferty:
Stylowy, pięciogwiazdkowy hotel odnowiony w 2020 r. Przy hotelu znajduje się kamienista plaża z pomostem i bezpłatnym
serwisem. Blisko jest też do mariny, skąd można popłynąć w rejs na piękną plażę w starożytnym Olympos. Hotel to także dobry
wybór dla rodzin z dziećmi - na najmłodszych czeka tu brodzik, miniklub, plac i pokój zabaw, a na tych nieco starszych basen ze
zjeżdżalniami, siłownia i centrum spa.
Do dyspozycji gości jest 5 barów i 3 restauracje - w jednej z nich można podziwiać malowniczy widok na morze.

Położenie:
Hotel położony jest w centrum Kemer, w pobliżu sklepów, restauracji i dyskotek. Około 60 km od lotniska w Antalyi.
Plaża:
Hotelowa, kamienista, kamieniste zejście do morza, przejście chodnikiem. Bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki. Pomost
z leżakami i bar objęty all inclusive.

Hotel:
Pięciogwiazdkowy, zbudowany 1992 r., odnowiony w 2020 r., 164 pokoje, 1 budynek, 4 piętra, 4 windy, przestronne lobby,
całodobowa recepcja;
restauracja główna – dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, dostępne foteliki i menu dla dzieci, dania wegetariańskie,
2 restauracje à la carte (wymagana rezerwacja) – włoska oraz owoce morza;
5 barów, m.in. w lobby, przy basenie oraz bar z przekąskami przy plaży; sklep, kantor; centrum konferencyjne, taras z widokiem
na morze; bezpłatny internet bezprzewodowy;
za opłatą: room-service, lekarz na wezwanie, wypożyczalnia samochodów;
akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.
Pokój:
Standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 34 m², klimatyzowany, łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), internet
bezprzewodowy, telewizor, telefon, zestaw do kawy/herbaty, minibar (na powitanie napoje bezalkoholowe, później uzupełniany
bezpłatnie w wodę), sejf; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka),
widok na morze.
Sport i rozrywka:
Basen z 2 zjeżdżalniami, słodka woda, ok. 280 m², gł. 1,4 m, brodzik, słodka woda, ok. 17 m², gł. 0,4 m, przy basenie bezpłatne
leżaki, materace i ręczniki; tenis stołowy, rzutki; miniklub (4-12 lat), pokój i plac zabaw dla dzieci, animacje dla dorosłych i dla
dzieci - joga, aerobik, karaoke, występy; w centrum spa bezpłatnie: basen kryty, słodka woda, ok. 160 m², gł. 1,4 m, brodzik dla
dzieci, ok. 7 m², gł. 0,4 m, sauna, hammam, siłownia, za opłatą: zabiegi na twarz i ciało, masaże.
Ultra all inclusive 24h:
Śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.00-10.30), obiad (12.30-14.00), kolacja (19.00-21.00) w formie bufetu w restauracji
głównej;
przekąski (12.00-16.00) w barze przy plaży; kawa, ciasto, kanapki (10.00-22.00) w wyznaczonym barze;
raz na pobyt kolacja w wybranej restauracji á la carte;
całodobowo napoje bezalkoholowe oraz lokalne i wybrane importowane alkohole w wyznaczonych barach;
wymagane noszenie opasek ultra all inclusive.
Gratis:
Serwis plażowy, Wi-Fi, wstęp do spa.
Kontakt:
0090/2428144440, www.turkizresorthotel.com

Serdecznie zapraszamy na wspólny urlop!
Lucyna i Ryszard Kotla
Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, pok. 117, 70-026 Szczecin
tel. 608 122 492 lub 531 521 522, e-mail: biuro@kotlatravel.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.kotlatravel.pl

