PORT NATURE LUXURY
RESORT HOTEL & SPA
Belek, Turcia

Descriere PORT NATURE LUXURY RESORT HOTEL & SPA 5*, Belek, Turcia
Hotelul este construit pe o suprafata de 58 000 m2 si deschis 2014.
Descriere
Hotelul este construit pe o suprafata de 58 000 m2 si deschis 2014.
Localizare
Hotelul se afla in regiunea Bogazkent, la 40 km de aeroport si la 50 km de centrul orasului Antalya, cea mai apropiata
localitate Belek se afla la 12 km.
Categorie
5*
Tip masa
Premium ultra all inclusive
Website
http://www.portnature.com.tr/
Facilitati hotel
Hotelul Port Nature Luxury Resort & Spa beneficiaza de Premium Ultra all inclusive - tip bufet pentru micul dejun, mic
dejun tarziu, pranz si cina, bufet dietetic, bufet special pentru copii, restaurant cu gustari in timpul zilei, toate bauturile
locale si standard din import alcoolice si racoritoare, prajituri, ceai si cafea dupa amiaza, inghetata intre anumite ore,
sucuri naturale din fructe numai la micul dejun,bauturi energizante,bar pe plaja deschis intre orele 10:00- 18:00, cina
la restaurantele A la Carte cu rezervare in avans si o singura data pe sejur intr-un singur restaurant.Nu sunt incluse in
concept: bauturile alcoolice premium din import care nu se afla pe meniul de bauturi, vinurile speciale si
internationale, room service, sucurile naturale de fructe, toate bauturile imbuteliate.
Restaurant principal tip bufet, restaurante A la Carte: turcesc, italian, frantuzesc, Far East, Barbeque si pescaresc cu
rezervare in avans si o data pe sejur intr-unul dintre ele, snack bar, Disco bar, baruri pe teritoriul hotelului. Contra cost:
servicii medicale, baby sitting, spalatorie si curatatorie, coafor, magazine, telefon, fax, internet si jocuri pe calculator,
rent a car. Conexiunea la internet WI-FI este disponibila gratuit in tot hotelul.
Plaja privata de nisip, sezlonguri si umbrele gratuite, prosoape de plaja cu depozit. Pavilioanele private la plaja
necesita rezervare in avans si sunt contra cost.
Piscine de interior si exterior pentru adulti si copii, Aqua Park cu 18 tobogane, volei pe plaja, centru fitness, baie
turceasca, sauna, tenis de masa, volei pe plaja. Contra cost: masaj, centru SPA, bowling, sporturi nautice, biliard si
jocuri pe calculator.
Programe de divertisment cu echipa profesionala de animatori in timpul zilei, spectacole seara. Mini club pentru copii
cu varste cuprinse intre 04- 12 ani in timpul zilei, mini disco seara.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (13.06.2021 13:44)

Facilitati camere
Hotelul are un numar total de 612 camere repartizate in 7 cladiri: camere Standard (34mp, un dormitor, o baie, max
3+inf; bebelusul trebuie sa doarma in pat cu parintii, nu exista posibilitate de adaugare a unui baby cot), camere
family (40mp, doua dormitoare cu usa intre ele; o baie, max 4pax) si camere pentru persoane cu dizabilitati. Toate
camerele au baie privata cu dus/toaleta, uscator de par, aer conditionat split, telefon direct, mini bar (realimentat zilnic
cu apa si bauturi racoritoare), fierbator, ceai si cafea, seif , parchet laminat, TV prin satelit si canale de muzica,
conexiune internet WI-FI, balcon sau terasa.

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.),
pot avea dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (13.06.2021 13:44)

