VIETA:
apie 5 km iki KUŠADASIO centro; prie gražaus smėlio paplūdimio su vaizdu į įlanką; apie 60 km
nuo Izmiro oro uosto; mikroautobusų stotelė šalia viešbučio (Kušadasis).
PAPLŪDIMYS:
viešbučio, gražus, smėlio, prie pat viešbučio, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai ir rankšluosčiai.
VIEŠBUTIS:
penkių žvaigždučių, 1 pastatas gražiame, egzotiškame sode, 354 numeriai, 7 aukštai, 4 liftai, visą
parą veikianti registratūra, pagrindinis restoranas – švediškas stalas, tarptautinė virtuvė, 2 restoranai
à la carte: turkų virtuvė ir žuvies patiekalai, restoranuose yra kėdutės vaikams, 6 barai, iš jų: Lobby
Cafe Bar, Troy Bar, Perge Cafe, British Pub (mokamas), kepyklėlė, užkandžių baras; televizoriaus
salė, mini parduotuvė, butikas, fotografas, parduotuvė su suvenyrais; nemokamas belaidis internetas
vestibiulyje; už papildomą mokestį: interneto kavinė, aptarnavimas kambariuose, kirpykla,
skalbykla; priimamos kreditinės kortelės: Visa, MasterCard.
KAMBARYS:
Standartinis: dvivietis (galima viena arba dvi papildomos vietos), apie 28 m², patogiai ir
elegantiškai įrengtas, su oro kondicionavimu, vonios kambarys (dušas, tualetas; plaukų
džiovintuvas), palydovinė televizija, telefonas, kavos/arbatos rinkinys, mini baras, seifas
(mokamas); balkonas; visi numeriai su vaizdu į jūrą.
SPORTAS IR PRAMOGOS:
3 baseinai, netaisyklingos formos, gėlo vandens, gylis 1,4 m, apie 500 m², 200 m², 150 m², baseinas
vaikams su mini vandens parku, gėlo vandens, gylis 0,4 m, prie baseino nemokami paplūdimio
skėčiai, gultai ir čiužiniai, rankšluosčiai už užstatą; teniso kortas, paplūdimio tinklinis, stalo tenisas,
badmintonas, smiginis, aerobika, fitneso centras, bočia, kanojos ir vandens dviračiai; vaikų žaidimų
aikštelė ir kambarys, mini klubas (4-12 metų vaikams), amfiteatras, animacija suaugusiems ir
vaikams; už papildomą mokestį: teniso įranga ir korto apšvietimas, biliardas, motorinis sportas
paplūdimyje; SPA centras: mokamas: hamamas, sauna, masažai, pilingas, grožio procedūros.
VISKAS ĮSKAIČIUOTA 24VAL.:
pusryčiai (7.30-10.00), vėlyvi pusryčiai (10.0011.00), pietūs (13.00-14.30), vakarienė (19.00-21.30)
- švediškas stalas pagrindiniame restorane; užkandžiai (11.00-17.00) užkandžių bare; kava, arbata,
pyragas (17.00-18.00) atrinktame bare; naktinis bufetas 24 h atrinktame bare, nealkoholiniai
gėrimai bei vietiniai alkoholiniai gėrimai atrinktame bare; visą parą Cafe 24 bare; viešnagės metu
viena vakarienė à la carte restorane (privaloma išankstinė rezervacija); privaloma nešioti „viskas
įskaičiuota“ apyrankes.

