EFTALIA VILLAGE
Locatie: Alanya

Descriere EFTALIA VILLAGE 5*, Alanya, Turcia
Descriere hotel
Eftalia Village este un hotel de cinci stele deschis în anul 2006. Resortul se întinde pe o suprafață de 37.700 mp, iar
ultima renovare completă a avut loc în anul 2016.
Principalele puncte de atracție
Centru Wellness & SPA Piscine cu toboganeRecomandat pentru un sejur activUnele activități și servicii sunt oferite la
Eftalia Insland
Regim de masă
All Inclusive:Mic dejun, prânz și cină tip bufetBăuturi alcoolice și non-alcoolice localeMini-bar alimentat cu apăSaună,
baie turcească, aerobic, aqua-gym, polo pe apă, tenis de masă, bingo, darts, teren de basket, teren de fotbal, volei pe
plajă, program de animație, muzică live, disco
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 4 km de centrul stațiunii Konahli, la 18 km de centrul orașului Alanya și la 110
km de Aeroportul Internațional din Antalya.
Soare si mare
Plajă proprie cu nisip, accesul se face prin intermediul unui pasaj subteran;Piscină principală – 480 mp, piscină
exterioară pentru copii – 15 mp, piscină cu tobogane pentru adulți – 150 mp, piscină cu tobogane pentru copii – 50
mp;Șezlonguri, saltele și umbrele gratuite atât la plajă, cât și la piscină. Prosoape – contra cost.
Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet; Patiserie, Snack Bar, Beach Snack Bar; Restaurant a la carte;Baruri: Lobby Bar, Pool Bar,
Aqua Bar, Beach Bar, Disco.
Sport și relaxare
Centru Wellness & SPA, masaje, peeling, saună, baie turcească, coafor, aerobic, aqua-gym, polo pe apă, biliard, tenis
de masă, bingo, darts, teren de basket, teren de fotbal, volei pe plajă, program de animație, muzică live, disco, sporturi
nautice: surfing, jet sky, catamaran, parasailing, banana.
Facilități pentru copii
Mini Club, spațiu de joacă, cărucior (la cerere, contra cost).
Facilități gratuite
Saună, baie turcească, aerobic, aqua-gym, polo pe apă, tenis de masă, bingo, darts, teren de basket, teren de fotbal,
volei pe plajă, program de animație, muzică live, disco.
Facilități contra cost
Centru Wellness & SPA, masaje, peeling, coafor, biliard, săli de conferință, închiriere mașini, magazine, servicii de
spălătorie, servicii medicale, nocturnă și echipament teren de tenis, nocturnă teren de fotbal, sporturi nautice: surfing,
jet sky, catamaran, parasailing, banana.
Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.Unele activități și servicii sunt oferite la Eftalia Insland.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 425 camere, distribuite astfel:Camere Standard – cca. 28 mp, pat dublu sau două paturi
twin;Camere Standard Large – cca. 32 mp, pat dublu sau două paturi twin;Camere Familiale tip 1 – cca. 39 mp, două
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camere cu pat dublu și două paturi twin;Camere Familiale tip 2 – cca. 58 mp, trei camere cu pat dublu și patru paturi
twin.
Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, produse de igienă, aer condiționat, seif (contra cost), mini-bar, TV,
telefon, balcon/ terasă.
Informatii camera curenta: Copil 2-15 ani
Detalii transport avion: Cod zbor: H4 1501Plecare: (CLJ) 18.09.2022 07:00:00 - (AYT) 18.09.2022 08:50:00Intoarcere:
(AYT) 25.09.2022 15:00:00 - (CLJ) 25.09.2022 16:50:00
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