Amara Prestige Elite
Kemer, Turcia

Descriere Amara Prestige Elite 5*, Kemer, Turcia
Descriere hotel
Amara Prestige Elite a fost inaugurat în anul 2007 și se întinde pe o suprafață de 100.000 mp. Ultima renovare
completă a avut loc în sezonul de iarnă 2015-2016.

Principalele puncte de atracție
Acces la internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Centru Wellness & SPA
Plajă proprie cu distincția „Blue Flag”
Aqua Park cu șapte tobogane pentru adulți și copii
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
Ultra All Inclusive:
Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
Cină în restaurantele a la carte cu rezervare în prealabil
Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale
Mini-bar alimentat zilnic cu băuturi răcoritoare
Acces la internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, centru SPA: baie turcească, saună, jacuzzi, saună
rusească, baie cu aburi, zonă relax, piscină interioară; sală de fitness, aerobic, step, jocuri la piscină, minicinema, cinema, șah, tenis de masă, darts, boccia, teren de tenis, teren de basket, mini-fotbal, volei pe plajă,
program de animație, seri tematice, muzică live, karaoke, sporturi nautice nemotorizate: canoe, hidrobicicletă

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 8 km de orașul Kemer, la 40 km de Aeroportul din Antalya.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip, lungime: 168 metri, distincția „Blue Flag”, accesul se face prin intermediul unei pasarele; Aqua
Park cu șapte tobogane – 290 mp, Aqua Park pentru copii – 180 mp; Piscina principală – 4.000 mp, piscină semiolimpică – 313 mp, piscină la plajă – 950 mp, piscină pentru copii – 60 mp, piscină interioară – 140 mp, piscină
interioară pentru copii – 40 mp; Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 02:51)

Restaurant principal tip bufet „SU”, Restaurant pentru copii „Kiddy”, Snack Restaurant „Adagio”, Pool Snack Bar „
Allegro”, Bistro „Brasserie”, Patiserie „Cafe Vien”;
Restaurante a la carte cu specific: „Piatto” italian, „Kadah” turcesc, „Adagio” pescăresc;
Baruri: Lounge Lobby, „Piano” Lobby Bar, „Green Fields” Sports Bar, „Adagio” Beach Bar, „Black” Disco Bar, Shisha.

Sport și relaxare
Centru SPA: baie turcească VIP, masaje, tratamente faciale și corporale, salon de înfrumusețare, baie turcească, saună,
jacuzzi, saună rusească, baie cu aburi, zonă relax, piscină interioară; sală de fitness, aerobic, step, jocuri la piscină,
mini-cinema, cinema, șah, tenis de masă, darts, boccia, teren de tenis, teren de basket, mini-fotbal, volei pe plajă,
program de animație, seri tematice, muzică live, karaoke, sporturi nautice motorizate și nemotorizate: canoe,
hidrobicicletă, water ski, jet ski, parasailing, banana, catamaran, windsurfing.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani): spațiu de joacă, bowling, biliard, mini-disco, mini-cinema,
program de animație, cărucior, pătuț, babysitter (contra cost).

Facilități gratuite
Acces la internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, centru SPA: baie turcească, saună, jacuzzi, saună rusească, baie
cu aburi, zonă relax, piscină interioară; sală de fitness, aerobic, step, jocuri la piscină, mini-cinema, cinema, șah, tenis
de masă, darts, boccia, teren de tenis, teren de basket, mini-fotbal, volei pe plajă, program de animație, seri tematice,
muzică live, karaoke, sporturi nautice nemotorizate: canoe, hidrobicicletă.

Facilități contra cost
Centru SPA: baie turcească VIP, masaje, tratamente faciale și corporale, salon de înfrumusețare; fotograf, nocturnă
teren de tenis, servicii medicale, servicii de spălătorie, magazine, sporturi nautice motorizate: water ski, jet ski,
parasailing, banana, catamaran, windsurfing.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de următoarele tipuri de cameră:
Camere Standard cu vedere la piscină – cca. 26 mp, pat dublu;
Camere Standard – cca. 34 mp, pat dublu sau două paturi twin, canapea;
Camere Honeymoon – cca. 36 mp, pat dublu oval, jacuzzi;
Camere Familiale cu vedere la piscină – cca. 40-50 mp, pat dublu sau două paturi twin, canapea;
Camere Familiale – cca. 50 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin, canapea;
Camere Familiale Duplex – cca. 50-57 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin, canapea;
Suite Duplex – cca. 85 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin, canapea, jacuzzi.
Dotări camere: baie cu cadă / duş, uscător de păr, oglindă make-up, produse cosmetice, papuci de baie, aer
condiţionat, TV, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-bar, seif, facilități ceai / cafea, balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: HYS(H4)1501
Plecare: (CLJ) 07.09.2021 07:30:00 - (AYT) 07.09.2021 09:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 02:51)

Intoarcere: (AYT) 14.09.2021 16:30:00 - (CLJ) 14.09.2021 18:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 02:51)

