TKiZ AUMATUR Władysław Matusiak
Kościuszki 5
98-200 Sieradz
Tel: 438221559, 438263119
Fax: 438263119
E-mail: wmatusiak@interia.pl
Oferta 1
Kierunek
Turcja
Alanya

Hotel
Eftalia Village

Kategoria

Wylot
Warszawa

Termin
17.11.2021
24.11.2021

Cena za os.
1588 PLN

Suma
3177 PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 1588.84 PLN (29.10.1991) Dorosły: 1588.84 PLN (29.10.1991)
Podróż tam:
Wylot z: Warszawa do Antalya Lot ENT 4491
dnia: 17.11.2021 godz. 04:55 - 09:45
Powrót:
Wylot z: Antalya do Warszawa Lot ENT 8002
dnia: 24.11.2021 godz. 00:00**
Zakwaterowanie: Standard room
Wyżywienie:
All Inclusive
** Czas przybliżony

Opis: Kompleks kameralnych budynków położonych w pięknym ogrodzie z tropikalną roślinnością. Polecany szczególnie dla rodzin z dziećmi, które znajdą
mnóstwo atrakcji zarówno w hotelu, jak i w położonym nieopodal Parku Wodnym Eftalia Island Po dniu pełnym wrażeń i emocji spędzonym w aquaparku
można odpocząć w cieniu palmowych liści, korzystając z bogatej oferty gastronomicznej oraz animacyjnej, jakie oferuje hotel.
Hotel
Lokalizacja: 18 km od centrum Alanyi, 4 km od Konakli, 100 km od lotniska w Antalyi-AYT. Hotel usytuowany na powierzchni: 38000 m2.
Kategoria organizatora: 5*
Kategoria lokalna: 5*HV
Opis hotelu
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu: restauracja, bary (4), pralnia (płatna), basen odkryty, 7 zjeżdżalni wodnych dla dorosłych i 3
dla dzieci (działają w godzinach 10:00-12:00, 14:00-17:00). Bezpłatny wstęp do Parku Wodnego EFTALIA ISLANDHotel przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
Rabaty i zniżki: 1. dziecko do 15 lat pobyt w hotelu gratis
Internet: - Wi-Fi w hotelu bezpłatne
Plaża: 100 m od hotelu, wydzielona część plaży publicznej, piaszczysto-żwirowa, dojście do plaży tunelem.Bezpłatne: parasole, leżaki, ręczniki plażowe
(depozyt), bar na plaży, płatne: pawilony.
Pokoje: Zlokalizowane są w 12 bungalowach: (liczba pięter: 3, liczba wind: 0) Typy pokoi: - pokoje standardowe dla max. 3 os.: 1 sypialnia, klimatyzacja
indywidualna, sejf (płatny), minibar (pusty), TV, telefon, łazienka (prysznic, WC), balkon - pokoje rodzinne A dla max. 5 os.: 2 sypialnie, drzwi łączące między
pokojami, klimatyzacja indywidualna, sejf (płatny), minibar (pusty), TV, telefon, łazienka (prysznic, WC), balkon - pokoje rodzinne B dla max. 6 os.: 3
sypialnie, drzwi łączące między pokojami, klimatyzacja indywidualna, sejf (płatny), minibar (pusty), TV, telefon, łazienka (prysznic, WC), balkon - pokoje
standardowe large dla max. 4 os.: 1 sypialnia, klimatyzacja indywidualna, sejf (płatny), minibar (pusty), TV, telefon, łazienka (prysznic, WC), balkon
Wyżywienie: - restauracja główna, bary (4), cukiernia All Inclusive (10:00-23:00) - śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:00-10:30), obiad
(12:30-14:00), kolacja (19:00-21:00), późny posiłek (23:30-00:30) serwowane w restauracji głównej - przekąski (12:00-16:00) serwowane w barze z
przekąskami - lody - wybrane lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Z myślą o dzieciach: - brodzik - zjeżdżalnie wodne dla dzieci (3) - animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat - dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna - plac zabaw - menu dla dzieci w restauracji - krzesełka dla dzieci w restauracji łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem) - bezpłatne
Aktywnie i animacyjnie
W cenie: - tenis stołowy - rzutki - koszykówka - piłka nożna - siatkówka plażowa - aerobik - animacje w nocy, w dzień - sauna - dyskoteka
Płatne: - kort do tenisa ziemnego - oświetlenie kortów - rakiety i piłki do tenisa ziemnego - minigolf - bilard - sporty wodne na plaży - centrum SPA - masaż łaźnia turecka
Dodatkowe informacje: Najczęstsze pytania związane z funkcjonowaniem hotelu w związku z epidemią wywołaną przez COVID19: - Czy są jakieś
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ograniczenia dla gości opuszczających hotel? - NIE - Czy goście są zobligowani do noszenia maseczek zasłaniających usta i nos na terenie hotelu? - TAK - Czy
w hotelu można kupić maseczki? - BEZPŁATNIE - Czy w hotelu znajduje się się pokój/strefa/miejsce izolacji dla gości? - TAK - Czy podczas zakwaterowania
goście muszą okazać oświadczenie dotyczące swojego stanu zdrowia? - NIE - Czy w pokojach znajdują się jednorazowe kosmetyki takie jak szampon, mydło
itp..? - TAK - Czy takie wyposażenie pokoi jak kubki, szklanki itp. są dezynfekowane i dostarczane w jednorazowych torbach? - TAK - Jak często są sprzątane
pokoje? - CODZIENNIE - Czy w hotelu jest bufet szwedzki? - TAK (ŚNIADANIE, OBIAD, KOLACJA) - Jak będą serwowane posiłki? - OBSŁUGA KELNERSKA - Czy
układ stolików w restauracji zachowuje odległość dystansu społecznego? - TAK - Czy jest dostępna usługa Room Service? - NIE - Czy będzie dostępna usługa
zamawiania posiłków na wynos? - NIE - Jakie jest maksymalne obłożenie plaży? - 1 GOŚĆ NA 4 M2 - Czy jest wydzielona strefa dla dużych rodzin lub grup
zorganizowanych na plaży i basenie? - TAK - Czy na leżakach są materace? - NIE - Czy na plaży są dostępne ręczniki? - TAK (INDYWIDUALNIE PAKOWANE) Czy leżaki są dezynfekowane? - NIE - Czy na basenie jest serwis dań i napojów? - SAMOOBSŁUGA - Czy zjeżdżalnie wodne i aquapark są czynne? - TAK
(10:00-12:00, 13:30-17:00) - Czy centrum SPA jest czynne? - TAK - Czy łaźnia turecka jest czynna? - TAK - Czy układ leżaków i stolików w strefie relaksu
zachowuje obowiązek dystansu społecznego? - TAK - Czy siłownia jest czynna? - NIE - Czy mini klub jest czynny? - TAK - Czy hotel prowadzi program
animacyjny? - TAK (ANIMACJE W CIĄGU DNIA I WIECZOREM)
Aktualizacja opisu: 12.08.2021 14:37
Usługi dostępne w hotelu: Hotel rodzinny Niepełnosprawni Wi-Fi SPA Disco Tenis Mini Klub All Inclusive Serwis plażowy Sporty wodne Zjeżdżalnie Pokoje 4
osobowe Pokoje 5 osobowe Pokoje 6 osobowe
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