ADAM&EVE HOTEL
Belek, Turcia
İskele Mevki, 07500 Serik/Antalya, Turkey

Descriere ADAM&EVE HOTEL 5*, Belek, Turcia
Descriere hotel
Adam & Eve a fost deschis în anul 2006 şi se întinde pe o suprafaţă de 100.000 mp, în staţiunea Belek. Resortul are un
concept unic, destinat adulților unde aceștia pot petrece o vacanță plină de dinamism. Acesta are o arhitectură
deosebită cu ferestre de sticlă ce oferă o priveliște impresionantă spre mare. Petrecerile speciale și activitățile de
divertisment întregesc peisajul unui sejur de neuitat.

Principalele puncte de atracție
Hotel Adults Only 16+
Acces internet Wi-Fi
Centru Wellnes & Spa

Regim de masă
Ultra All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Late dinner în intervalul orar 03:00-07:00
Acces internet Wi-Fi, saună, baie turcească, baie cu aburi, sală de fitness (500 mp), pilates, gimnastică, step
aerobic, yoga, stretching, boccia, darts, tenis de masă, mini fotbal, squash, tenis, aqua gym, polo pe apa, volei
pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live, petreceri.
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 2 km de centrul staţiunii Belek, la 35 km de aeroportul din Antalya şi la 45 km de
centrul oraşului.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip; ponton;
Regular pool – 936 mp, relax pool – 650 mp, villa pool – 420, villa pool – 250 mp, piscină cu 4 tobogane – 160 mp, piscin
ă interioară – 455 mp
Umbrele, şezlonguri şi saltele gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet
7 restaurante á la carte, cu specific: pescăresc-„Mezes”, turcesc-„Sark-i”, steak-„Steak House”, afrodisiac-„Eros”,
darkness-„Blind”, sushi-„Arrigato”, italian-„Basilico”
Snack corners, Secret Bistro, „Ebruli” Patisserie
Cheer Bar, Regular Bar, Beach Bar, Atrium Bar, Show Center Bar, Lab disco Bar, Sunset Bar

Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:28)

Sport și relaxare
Acces internet Wi-Fi, saună, baie turcească, baie cu aburi, sală de fitness (500 mp), pilates, gimnastică, step aerobic,
yoga, stretching, boccia, darts, tenis de masă, mini fotbal, squash, tenis, aqua gym, polo pe apă, volei pe plajă,
program de animaţii, show-uri, muzică live, petreceri, centru Wellness & Spa, masaj, tratamente faciale şi corporale,
coafor, sală de jocuri, bowling, biliard, magazine, închiriere maşini.

Facilități pentru copii
Hotel adults only (16+).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, saună, baie turcească, baie cu aburi, sală de fitness (500 mp), pilates, gimnastică, step aerobic,
yoga, stretching, boccia, darts, tenis de masă, mini fotbal, squash, tenis, aqua gym, polo pe apă, volei pe plaja,
program de animaţii, show-uri, muzică live, petreceri.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, tratamente faciale şi corporale, coafor, servicii medicale, servicii de spălătorie, sală de
jocuri, bowling, biliard, magazine, închiriere maşini.

Bine de stiut
Restaurantele á la carte – contra cost.

Facilități si dotari camere
Hotelul pune la dispoziţia turiştilor 476 camere si 68 vile, împărţite astfel: 57 deluxe standard rooms (cca. 64 mp),
10 deluxe rooms direct sea view (cca. 64 mp), 6 design standard rooms (cca. 64 mp; pentru persoane cu
dizabilităţi), 215 honeymooner design rooms (cca. 64 mp), 85 ladies design rooms (cca. 64 mp), 85 romantic
couples design rooms (cca. 64 mp), 16 design suites (cca. 20 mp), 2 king suites (cca. 500 mp), 30 Adam villa
s (cca. 175 mp), 34 Eve villas (cca. 200 mp), 4 Presidential (Party) villas (cca. 600 mp).
Dotӑri camere: baie cu cadă / duş, şlapi şi halat pentru baie (la cerere), uscător de păr, plasma TV, telefon, acces
internet Wi-Fi, mini-bar, facilităţi ceai / cafea, seif electronic, aer condiționat, balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1639
Plecare: (SUJ) 27.08.2023 17:20:00 - (AYT) 27.08.2023 19:00:00
Intoarcere: (AYT) 03.09.2023 14:40:00 - (SUJ) 03.09.2023 16:30:00

Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:28)

