VIETA:
apie 2 km nuo Okurcalaro centro su parduotuvėmis, apie 8 km nuo Avsallaro, apie 35 km nuo
ALANIJOS; apie 85 km nuo Antalijos oro uosto.
PAPLŪDIMYS:
viešbučio, smėlio-žvyro, nuolaidus įėjimas į jūrą, vietomis žvyras, apdovanotas Mėlynosios
vėliavos sertifikatu, prie pat viešbučio, nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai ir rankšluosčiai.
VIEŠBUTIS:
penkių žvaigždučių, pastatytas 2011 m., 350 numerių, 1 pastatai, 7 aukštai, 7 liftai, erdvus ir
elegantiškas vestibiulis, visą parą veikianti registratūra, pagrindiniame restorane - švediškas stalas,
tarptautinė virtuvė, yra kėdutės ir meniu vaikams, vegetariški patiekalai, 2 restoranai á la carte:
padavėjų paslaugos, italų ir turkiška virtuvė, kėdutės vaikams; 5 barai, tarp jų baras prie baseino ir
paplūdimyje; mini parduotuvė, butikas, krautuvėlė su odos galanterija, papuošalais ir suvenyrais;
konferencijų centras 200 asmenų, vestibiulyje nemokamas belaidis interneto ryšys; už papildomą
mokestį: skalbykla, automobilių nuoma, priimamos kreditinės kortelės: Visa, MasterCard.
KAMBARYS:
standartinis dvivietis (galima viena arba dvi papildomos vietos), apie 30 m², su oro
kondicionavimu, vonia arba dušas, tualetas; plaukų džiovintuvas), palydovinė televizija, telefonas,
mini baras (nemokami nealkoholiniai gėrimai atvykstant, kasdien papildomas vandeniu), seifas;
nemokama lovelė vaikui iki 2 metų užsakius prieš atvykimą; balkonas (kavos staliukas ir kėdutės).
SPORTAS IR PRAMOGOS:
2 netaisyklingos formos, gėlo vandens baseinai, apie 440 m², gylis 1,5 m ir apie 350 m², gylis 1,5
m; baseinas su 2 vandens kalneliais, apie 80 m²; 2 baseinai vaikams, apie 30 m², gylis 0,3 m ir apie
20 m², gylis 0,3 m, prie baseinų nemokami paplūdimio skėčiai, gultai, čiužiniai ir rankšluosčiai;
dengtas baseinas, stačiakampio formos, gėlo vandens, apie 80 m²; stalo tenisas, fitneso centras;
vaikų žaidimo aikštelė, mini klubas (4-12 metų), diskoteka, animacija suaugusiems ir vaikams:
žaidimai ir pramogos, vakare įvairūs artistų pasirodymai; už papildomą mokestį: biliardas;
sveikatingumo centras: turkiška pirtis, sauna, kūno ir veido procedūros, pilingas, masažas; vandens
sportai paplūdimyje.
ULTRA VISKAS ĮSKAIČIUOTA 24VAL.:
pusryčiai (7.00-10.00), vėlyvi pusryčiai (10.00-11.00), pietūs (12.30-14.00), vakarienė (19.0021.00) - švediškas stalas pagrindiniame restorane; pavakariai paplūdimio bare (17.00-18.00); ledai
(14.30-16.00) pasirinktomis dienomis; užkandžiai paplūdimio bare (12.00-16.00); konditerijos
gaminiai (12.00-24.00); naktinis bufetas (23:30-1.00); nealkoholiniai ir vietiniai bei kai kurie
importiniai alkoholiniai gėrimai tam skirtame bare 24 h per parą; vieną kartą viešnagės metu
vakarienė á la carte pasirinktame restorane (privaloma išankstinė rezervacija); privaloma nešioti
apyrankes „ultra viskas įskaičiuota“ apyrankes.

