Hotel Tiana Moonlight
Bodrum, Turkey

Descriere Hotel Tiana Moonlight 3*, Bodrum, Turkey
***Informatii hotel***
Localizare: Hotel Tiana Moonlight a fost deschis in anul 2003, apropiere de statiunea Turgutreis. Ultima renovare
completa a avut loc in anul 2019.Hotelul este amplasat la o distanta de 18 km de centrul statiunii Bodrum si la 55 km
de aeroport.
Facilitati hotel: Acces la internet Wi-Fi in zonele comune.Contra cost: Inchiriere masini, excursii cu barca, fotograf,
sporturi nautice.
Facilitati camere: Hotelul este format dintr-o cladire principala cu trei etaje si dispune de 56 camere Standard - cca. 2230 mp, cu pat dublu sau doua paturi twin. Dotari camere: baie cu cada/ dus, uscator de par, aer conditionat, seif,
minibar, TV, telefon, balcon/ terasa.
Check-in: Intrare la ora: 14:00
Check-out: Plecare la ora: 12:00
***Informatii statiune***
Bodrum este o statiune in Turcia,aflata pe coasta Egeeana,in peninsula cu acelasi nume, intrata, prin constructiile sale
antice si medievale, in randul celor sapte minuni ale lumii. Ori, am putea spune si altfel: Bodrumul este un oras care,
azi, ii datoreaza celebritatea si prosperitatea sutelor de mii de turisti: vara, acestia ii sporesc de zece ori populatia
stabila.
Nu doar Bodrumul, ci intreaga regiune din jurul sau e un adevarat paradis al excursiilor si descoperirilor pentru turiti
din intreaga lume. Pentru toate gusturile si pentru toate varstele, la Bodrum si in imprejurimile sale, exista o oferta
tentanta.
Celebru pentru Mausoleul din Halikarnas (numele antic al Bodrumului), orasul traiete, azi, o viata moderna, subliniata
si de existena, aici, a celei mai mari discoteci in aer liber din Europa.
Intre vizitele de neocolit, la Bodrum, se numara cea in port, unde sunt ancorate iahturi luxoase denumite Gulete, si de
unde putem pleca in croaziera pe Marea Egee
Amfiteatrul antic din Bodrum ofera o vedere extraordinara asupra oraului si a castelului medieval, construit de
cavalerii ordinului cruciat Sf. Ioan (cavalerii Ioanii). Un magnific muzeu de arheologie submarina, situat in acelai
perimetru si unic in felul sau, ii va bucura pe cei interesai de astfel de explorari. Zidurile castelului, ornate cu ecusoane
ale marilor maetri ai ordinului, sunt placate cu pietre din marmura verde, recuperate din ruinele mausoleului.
Principala particularitate a acestei destinatii este reprezentata de posibilitatea de imbinare a turismului cultural, prin
descoperirea faimoaselor vestigii antice cu un sejur litoral de top in care va puteti bucura de conditiile climatice
favorabile si peisajele marete specifice Coastei Egeene a Turciei.
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