ELEGANCE HOTEL
Marmaris, Turcia
ELEGANCE HOTELS INTERNATI SITELER MH. 209 SK. NO:4

Descriere ELEGANCE HOTEL 5*, Marmaris, Turcia
Atunci când te gândești la ce anume ți-ai dori de la o vacanță, îți vin în minte: undeva lângă plajă, confort, un meniu
excelent și o destinație aparte. Toate acestea le găsești la Hotel Elegance, în Marmaris. Este locația unde vacanță ta se
transformă într-o experiență unică, de care sigur îți vei aminti cu plăcere.
Descriere
Atunci când te gândești la ce anume ți-ai dori de la o vacanță, îți vin în minte: undeva lângă plajă, confort, un meniu
excelent și o destinație aparte. Toate acestea le găsești la Hotel Elegance, în Marmaris. Este locația unde vacanță ta se
transformă într-o experiență unică, de care sigur îți vei aminti cu plăcere.
Localizare

Hotelul este situat pe malul marii, la 95 km de aeroportul orasului Dalaman, la 2 km de centrul
orasului Marmaris si la 5 km de localitatea Icmeler.

Website:
http://www.elegancehotels.com/en/gallery
Facilitati hotel
Hotelul oferă recepție, lobby, Wi-Fi, restaurant principal, 2 restaurante a la carte, 6 baruri, 2 piscine, cabinet medical,
piscină și loc de joacă pentru copii, mini-club, program de animație, biliard, masaj, fitness, sauna, jacuzzi, aquaaerobic, parcare, plajă privată amenajată.
Facilitati camere

Camerele sunt dotate cu baie cu cada, foehn, aer conditionat centralizat, televizor, telefon,
minibar, seif (gratuit), pardoseala - mocheta sau gresie, balcon si room service.

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
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.11.2021 01:37)

