VIETA:
ant kalvos, viešbučių rajone, apie 3 km nuo ALANIJOS centro, prie vietinio kelio, apie 200 m nuo
prekybos centro Alanyum; apie 135 km nuo oro uosto Antalijoje; autobusų stotelė apie 100 m nuo
viešbučio.
PAPLŪDIMYS:
viešas, smėlio, nuolaidus įėjimas į jūrą, apie 500 m nuo viešbučio, priėjimas vietiniu keliu arba
nemokamu viešbučio autobusu, paplūdimio skėčiai, gultai, čiužiniai ir rankšluosčiai (mokami).
VIEŠBUTIS:
trijų žvaigždučių, besiruošiantis ketvirtos žvaigždutės pripažinimui, gerai išlaikytas, 101 kambarys,
1 pastatas, 8 aukštų, 2 liftai, mažas vestibiulis, visą parą viekianti registratūra, pagrindinis
restoranas – švediškas stalas, pasaulio virtuvė, yra kėdutės vaikams, restoranas á la carte (už
papildomą mokestį: apie 10 EUR): Barbecue – grill, prie baseino, yra kėdutės vaikams, 2 barai, taip
pat prie baseino; nemokamas bevielis internetas; už papildomą mokestį: gydytojas pagal iškvietimą,
skalbykla, kirpėjas, kopijavimo centras, automobilių nuoma; patogumai neįgaliesiems; galimybė
mokėti kortele: Visa, MasterCard.
KAMBARYS:
standartinis:2-is (galima 1 papildoma vieta suaugusiam ir 2 papildomos vietos vaikams), gerai
išlaikytas, apie 17 m², su oro kondicioneriumi, vonios kambarys (dušas, tualetas; plaukų
džiovintuvas), televizorius, telefonas, nemokamas bevielis internetas, kavos/arbatos rinkinys, mini
baras (kasdien papildomas vandeniu), seifas (mokamas); nemokama lovelė vaikams iki 2 metų
pagal užklausą prieš atvykimą; balkonas (kavos staliukas ir kėdutės), vaizdas į gatvę ar
baseiną;šeimyninis: 2-is (galima 1 papildoma vieta suaugusiam ir 2 papildomos vietos vaikams –
sofa), 2 erdvės, įranga kaip standartinio tipo kambaryje.
SPORTAS IR PRAMOGOS:
baseinas, stačiakampio formos, gėlo vandens, apie 126 m2, gylis 1,4-1,7 m, braidymo baseinas
vaikams, apie 35 m2, gylis 0,35 m, baseinas su 2 vandens kalneliais, kvadrato formos, gėlo
vandens, apie 72m2, gylis 1,2 m, prie baseino nemokami skėčiai, gultai, čiužiniai ir rankšluosčiai,
dartai, stalo tenisas, žaidimų kambarys ir aikštelė vaikams, mini klubas (4-12 metų), animacija
suaugusiems ir vaikams: užsiėmimai baseine, 3 kartus per savaitę pasirodymai, diskoteka; už
papildomą mokestį: spa centras: sauna, pirtis, procedūros ir masažai.
VISKAS ĮSKAIČIUOTA:
pusryčiai (7.30-9.30), vėlyvi pusryčiai (9.30-10.30), pietūs (12.30-14.00), vakarienė (19.00-21.00)
švediškas stalas pagrindiniame restorane; šilti ir šalti užkandžiai (10.30-23.00), vietiniai
nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai (10.00-23.00) baruose.

