
Sensitive Premium Resort & Spa-Charter Avion Antalya 2019 (Bucuresti) sambataSensitive Premium Resort & Spa-Charter Avion Antalya 2019 (Bucuresti) sambata

Localizare: :

Hotelul Sensitive Premium Resort&Spa este situat aproape de malul mării, la 9 km de centrul orașului Belek și la 40 km distanță de aeroport.

Facilități hotel: :

Hotelul dispune de următoarele facilități: un restaurant principal (tip bufet), 3 restaurante a la carte (cu specif ic italian, cu fructe de mare și
preparate tradiționale turcești), o piscină exterioară și una interioară, terasă, grădină, patisserie, programe de animație, Aqua Park, centru
SPA, parcare, mini market, recepție non stop, shuttle bus până la plajă.

Facilități camere: :

Toate camerele sunt dotate cu baie proprie, uscător de păr, articole de toaletă gratuite, TV prin satelit, telefon, aer condiționat, balcon, mini bar
(aprovizionat zilnic cu apă, suc și bere), Wi-f i, set de cafea și ceai, seif, balcon, room service (contra cost).

Facilități pentru copii: :

Hotelul dispune de piscină pentru copii, mini club, teren de joacă, baby sitter (contra cost).

Sport și agrement: :

Hotelul oferă o serie de activități sportive precum w indsurf ing, sporturi nautice și scufundări. Alte activități: mini golf, baie turcească, baie cu
aburi, darts, tenis de masă, masaj, cameră de jocuri, sală de f itness, saună. 

Plaja: :

Hotelul este situat aproape de plaja sa private cu nisip f in, iar turiștii au la dispoziție un shuttle bus direct. Umbrelele, șezlongurile și saltelele
sunt gratuite.

Servicii incluse : Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse : Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

Detalii zborDetalii zbor

Companie aeriana: Blue Air
Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr zbor Aparat
Dus 24-08-2019 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 00:00 AYT / Antalya 00:00 0B9261

Intors 31-08-2019 AYT / Antalya 00:00 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 00:00 0B9260

Detalii transferDetalii transfer

Transfer aeroport-hotel-aeroport Belek

Sensitive Premium Resort & Spa Sensitive Premium Resort & Spa 

Hotelul Sensitive Premium Resort a fost deschis anul trecut si este situat pe malul marii.
Aeroportul din Antalya se afla la o distanta de 40 km, iar centrul orasului Antalya la 49
km.

http://http//www.sensitivepremium.com


PreturiPreturi

Categorie camereCategorie camere Board basisBoard basis PretPret AvionAvion HotelHotel

Standard LV Room Ultra All Inclusive EUR 2,492.00
EUR 1,917.00

Standard SSV Room Ultra All Inclusive EUR 2,529.00
EUR 1,938.00

Family Room Ultra All Inclusive EUR 2,691.00
EUR 2,001.00

Innvista Hotel-Charter Avion Antalya 2019 (Bucuresti) sambataInnvista Hotel-Charter Avion Antalya 2019 (Bucuresti) sambata

Localizare: :

Hotelul Innvista Belek se află la 900 m de malul mării, 4 km de centrul orașului Belek și la 25 km distanță de aeroport. De asemenea, în
apropierea hotelului, la câteva minute de mers pe jos se află parcul tematic Land of Legends. 

Facilități hotel: :

Hotelul deține un restaurant principal (tip bufet), 5 restaurante a la carte (cu specif ic turcesc, mediteranean, chinezesc, cu preparate din
pește), Pool Snack, Beach Snack, Pool Bar, Lobby Bar, Lounge Bar, Beach Bar, Disco Bar, Aqua Park, patiserie, centru SPA Turquaise cu
saună, baie cu aburi și baie turcească, programe de animație, săli de conferință, parcare, mini market, seif, schimb valutar, camera de bagaje.
Hotelul este renovat in totalitate.

Facilități camere: :

Toate camerele sunt dotate cu baie proprie, uscător de păr, TV prin satelit, balcon, aer condiționat centralizat, room service (contra cost), mini
bar, conexiune Wi-f i, seif.

Facilități pentru copii: :

Hotelul oferă pentru cei mici bufet special (Baby Corner) în restaurantul principal, teren de joacă și baby sitter (contra cost).

Sport și agrement: :

Ca si activități de relaxare, hotelul pune la dispoziția turiștilor următoarele: sală de jocuri, bow ling, sporturi nautice, darts, tenis de masă,
masaj, teren de golf, sală de f itness, teren de tenis.

Plaja: :

Hotelul oferă shuttle bus gratuit până la plajă, situată la o distanță de 900 m.

Servicii incluse : Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse : Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

Detalii zborDetalii zbor

Companie aeriana: Blue Air
Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr zbor Aparat
Dus 24-08-2019 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 00:00 AYT / Antalya 00:00 0B9261

Intors 31-08-2019 AYT / Antalya 00:00 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 00:00 0B9260
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Detalii transferDetalii transfer

Transfer aeroport-hotel-aeroport Belek

Innvista Hotel Innvista Hotel 

PreturiPreturi

Categorie camereCategorie camere Board basisBoard basis PretPret AvionAvion HotelHotel

Family Room Ultra All Inclusive EUR 2,631.00
EUR 2,125.00

Family Suite Ultra All Inclusive EUR 2,864.00
EUR 2,281.00

Aydinbey Famous Resort-Charter Avion Antalya 2019 (Bucuresti) sambataAydinbey Famous Resort-Charter Avion Antalya 2019 (Bucuresti) sambata

Localizare :

Hotelul Aydinbey Famous Resort este situat la 40 km de aeroport, la 45 km de centrul orasului Antalya, la 13 km de localitatea Serik, pe malul
marii. A fost construit in anul 2005, are suprafata totala de 12 000 mp.

Facilitati hotel:

Hotelul dispune de restaurant principal, 1 restaurant a la carte (turcesc), 4 baruri, 2 piscine exterioare, piscina interioara, 2 topogane de apa
(pentru adulti), cabinet medical, coafor, centru comercial, spalatorie, curatatorie, salon de frumusete, schimb valutar, rent-a-car, parcare, 2
sali de conferinte (10-200 pers.) Gratuit – baie turceasca, sauna, jacuzzi, darts, sala f itness, tenis de masa, fostbal de masa, aerobic, aqua-
aerobic, volei pe plaja, baschet, soft-animatie, 1 teren de tenis (ziua), internet w ireless (in lobby), muzica live, discoteca (intrare), sala TV,
biblioteca. Contra cost – masaj, discoteca (baruri), biliard, inchirierea rachetelor si mingilor de tenis, jocuri video, internet-café, diving, sporturi
acvatice.

Facilitati camere :

Baie, foehn, aer conditionat individual, televizor, telefon, mini-bar (apa zilnic gratuita), seif (contra cost), pardoseala-mocheta, balcon, room
service (contra cost).

Facilitati pentru copii:

Piscina, mini-club (4-12 ani), animatie, teren de joaca.

Plaja :

Proprie cu nisip. Umbrele, sezlonguri, saltele – gratuit; Prosoape pe plaja (contra cost); La piscina umbrele, sezlonguri, saltele – gratuit.

Servicii incluse : Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse : Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;

http://http//innvistahotel.com/
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Programe opționale

Detalii zborDetalii zbor

Companie aeriana: Blue Air
Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr zbor Aparat
Dus 24-08-2019 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 00:00 AYT / Antalya 00:00 0B9261

Intors 31-08-2019 AYT / Antalya 00:00 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 00:00 0B9260

Detalii transferDetalii transfer

Transfer aeroport-hotel-aeroport Belek

Aydinbey Famous Resort Aydinbey Famous Resort 

Hotelul Aydinbey Famous Resort este situat pe malul marii si pune la dispozitita turistilor
o gama larga de facilitati si servicii ce vor face din vacanta dumneavoastra un
concediu perfect.

PreturiPreturi

Categorie camereCategorie camere Board basisBoard basis PretPret AvionAvion HotelHotel

Standard Eco Room Ultra All Inclusive EUR 2,499.00
EUR 2,230.00

Standard Room Ultra All Inclusive EUR 2,536.00
EUR 2,259.00

Family Room Ultra All Inclusive EUR 3,122.00
EUR 2,713.00

Club Asteria Belek-Charter Avion Antalya 2019 (Bucuresti) sambataClub Asteria Belek-Charter Avion Antalya 2019 (Bucuresti) sambata

Localizare : Club Asteria Belek este situat la 40 km de orasul Antalya, la 6 km de localitatea Kadrie, chiar pe malul marii

Facilitati camere : Baie (doar in camerele pentru invalizi) cu uscator de par, aer conditionat centralizat, televizor, telefon, balcon sau terasa,
mini bar (bauturi racoritoare - suplimentate zilnic, gratuit), seif (in camera, gratuit).

Activitati: Programe de animatie speciale, DJ, evenimente si programe speciale 7 zile pe saptamana, volei pe plaja, 2 discoteci (una in aer
liber), tenis de masa, f itness center, darts, aerobic, step, tir, squash, tenis de camp, biliard, sporturi nautice.

Alte facilitati: Restaurant principal, 3 restaurante A la Carte (chinezesc, italienesc, turcesc, cu rezervare prealabila - pe perioada sejurului
vizitarea unui restaurant – gratuit, doctor, magazine, club cinema, centru de infrumusetare, centru de intretinere, 4 terenuri de tenis. Plaja de
nisip, lunga de 250 m si lata de 50 m cu ponton.

Servicii masa : Ultra All Inclusive - bufet deschis pentru toate mesele din timpul zilei, gustari si cafea dupa-amiaza, bufet la miezul noptii,
bauturile alcoolice si nealcoolice locale intre 10:00 - 02:00, inghetata de la 15:00 la 16:00, restaurante À la carte cu rezervare in prealabil,
toate gratuite. Cu plata sunt: bauturile de lux de import, mini bar (apa gratuit), room service, bauturile la discoteca dupa 02:00, bauturile
imbuteliate speciale.

Servicii incluse : Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;

http://http//www.aydinbeyhotels.com.tr
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7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse : Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale

Detalii zborDetalii zbor

Companie aeriana: Blue Air
Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr zbor Aparat
Dus 24-08-2019 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 00:00 AYT / Antalya 00:00 0B9261

Intors 31-08-2019 AYT / Antalya 00:00 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 00:00 0B9260

Detalii transferDetalii transfer

Transfer aeroport-hotel-aeroport Belek

Club Asteria Belek Club Asteria Belek 

Club Asteria Belek este situat la 40 km de orasul Antalya, la 6 km de localitatea Kadrie,
chiar pe malul marii

PreturiPreturi

Categorie camereCategorie camere Board basisBoard basis PretPret AvionAvion HotelHotel

Standard Bunkbed Room Ultra All Inclusive EUR 2,765.00
EUR 2,298.00

Suite Family Room Ultra All Inclusive EUR 3,603.00
EUR 2,902.00

Granada Luxury Belek-Charter Avion Antalya 2019 (Bucuresti) sambataGranada Luxury Belek-Charter Avion Antalya 2019 (Bucuresti) sambata

Localizare :

Hotelul Granada Luxury Belek este situat în Belek, exact pe Coasta Mediteraneană. Parcul de distracții Aqua Park și Delf inariul Troy se află la
2 km de hotel. Distanța față de plajă este de 1,5 km, iar cel mai apropiat aeroport este cel din Antalya, la 35 km.

Facilitati hotel:

Hotelul dispune de un restaurant principal (tip bufet) și unul la carte, o piscină exterioară și una acoperită, programe de animație, discotecă,
muzică live, spectacole de noapte, internet Wi-f i, curățătorie și spălătorie, magazine, parcare.

Facilitati camere :

Toate camerele hotelului sunt elegant decorate și sunt dotate cu aer condiționat, TV cu ecran plat, seif, mini bar și baie proprie. Oaspeții pot
admira de la balconul camerei frumosul peisaj al Coastei Mediteraneene.

Sport și agrement: :

http://http//www.asteriahotels.com/
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Turiștii au la dispoziție următoarele activități de relaxare și divertisment: darts, jocuri electronice, aerobic, centru f itness, sală de jocuri, masaj,
sauna, baie cu aburi, baie turcească, aqua gym, polo, volei, tenis de masă, biliard.

Plaja::

Hotelul se afla o distanță de 1,5 km de plaja cu nisip.

Servicii incluse : Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Servicii neincluse : Asigurare medicală de călătorie și asigurarea storno;
Taxele de intrare la obiectivele turistice;
Alte taxe și cheltuieli personale;
Programe opționale.

Detalii zborDetalii zbor

Companie aeriana: Blue Air
Zbor Data Decolare Ora Aterizare Ora Nr zbor Aparat
Dus 24-08-2019 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 00:00 AYT / Antalya 00:00 0B9261

Intors 31-08-2019 AYT / Antalya 00:00 OTP / Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 00:00 0B9260

Detalii transferDetalii transfer

Transfer aeroport-hotel-aeroport Belek

Granada Luxury Belek Granada Luxury Belek 

Hotelul Granada Luxury Belek se va deschide in luna martie a anului 2017 si este situat
la 1,5 km de malul marii, 45 km de centrul orasului Antalya si 35 km de aeroportul din
Antalya.

PreturiPreturi

Categorie camereCategorie camere Board basisBoard basis PretPret AvionAvion HotelHotel

Standard Room LV Ultra All Inclusive EUR 3,067.00
EUR 2,594.00

Family Room Ultra All Inclusive EUR 3,379.00
EUR 2,812.00

Family Room Deluxe Ultra All Inclusive EUR 3,443.00
EUR 2,860.00

http://www.granada.com.tr
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