FUN&SUN MIAROSA
INCEKUM BEACH
Alanya, Turcia
İNCEKUM MAH. DR. ULKU GUNEY BULV. NO:52 ALANYA

Descriere FUN&SUN MIAROSA INCEKUM BEACH 5*, Alanya, Turcia
Localizare: Hotel Fun Sun Miarosa Incekum Beach se afla in regiunea Incekum, la 25 km de Alanya si la 100 km de
aeroportul din Antalya. Facilitati camera: Camerele sunt dotate cu baie cu cada si dus, uscator de par, aer conditionat
centralizat, telefon direct, mini bar , seif, TV satelit cu canele de muzica, balcon. Facilitati hotel: Hotelul are piscine
interioare şi în aer liber, o arcadă comercială şi un teren de tenis. Oaspeții de la FUN & SUN Miarosa pot lua masa în
restaurant sau în aer liber, pe una dintre terase. Există 2 baruri lângă piscină, care servesc băuturi, gustări şi salate.
Hamamul şi piscina interioară încălzită oferă un cadru perfect pentru relaxare şi odihnă. Oaspeţii sportivi pot juca tenis
sau pot merge la sala de fitness. Miniclubul organizează activităţi pentru copii în jurul hotelului şi la locul de joacă.
Hotel Website: https://www.miarosaincekumbeach.com/
Localizare
Hotel Fun Sun Miarosa Incekum Beach se afla in regiunea Incekum, la 25 km de Alanya si la 100 km de aeroportul din
Antalya.
Facilitati camera
Camerele sunt dotate cu baie cu cada si dus, uscator de par, aer conditionat centralizat, telefon direct, mini bar
(alimentat la sosire cu apa si bauturi nealcoolice, realimentare cu apa zilnic), fierbator, ceai, cafea, seif, TV satelit cu
canele de muzica, podea laminata sau cu mocheta, balcon.
Facilitati hotel
Hotelul are piscine interioare şi în aer liber, o arcadă comercială şi un teren de tenis. Oaspeții de la FUN & SUN Miarosa
pot lua masa în restaurant sau în aer liber, pe una dintre terase. Există 2 baruri lângă piscină, care servesc băuturi,
gustări şi salate. Hamamul şi piscina interioară încălzită oferă un cadru perfect pentru relaxare şi odihnă. Oaspeţii
sportivi pot juca tenis sau pot merge la sala de fitness. Miniclubul organizează activităţi pentru copii în jurul hotelului şi
la locul de joacă.

• Sejururi externe, plecari 2022: 30% avans la inscriere; Diferenta de 70% se achita cu pana la 21 zile inainte de data
calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.06.2022 20:41)

