BARUT B SUITES - 4STAR
Locatie: SIDE , ANTALYA, TURCIA

Descriere
Localizare
Barut B-Suites oferă locația ideală. La numai 8 km de Side, stațiunea se află la 60 km de
Aeroportul Internațional Antalya iar zona de plajă privată, nisipoasă, este situată la 250 de
metri.
B-Suites vă așteaptă cu o gama variata de restaurante, cafenele, zone de viață sănătoasă,
opțiuni de spa și wellness și o gamă largă de activități sportive, alături de orașele antice din
Side și de peisajul marin.

Cazare
Hotelul pune la dispozitia oaspetilor sai tipuri diferite de camere si aranjamente vaste,astfel incat va
veti simti ca si cum ati fi gazduiti în propria dvs. casa.
Suite room - se pot caza 3 + 1 persoane în camere spațioase de 45 m2. Aceste camere au
paturi twin și o canapea extensibilă. Toate camerele oferă un balcon mare, precum și Wi-Fi
gratuit, un televizor și un telefon, plus aer condiționat și un seif în cameră, fier si masa de
calcat (la cerere). Zona de bucătărie include un cuptor cu microunde, un frigider și un prăjitor
de pâine, precum și un aragaz și facilități pentru prepararea de ceai și cafea. Prosoape curate
gasiti în baie.
Junior suite - se pot caza 2 + 1 persoane în camere spatioase, aerisite de 40 m2. Aceste
camere au paturi twin si o canapea extensibila. Toate camerele ofera un balcon mare, precum
si Wi-Fi gratuit, un televizor si un telefon, plus aer conditionat si un seif în camera. Zona de
bucatarie include un cuptor cu microunde, un frigider si un prajitor de pâine, precum si un
aragaz si facilitati pentru prepararea de ceai si cafea. Prosoape curate gasiti în baie

Servicii

BAR PE PLAJA - puteti savura o bautura racoritoare la Beach Club, amplasat pe plaja privata
B-Suites.
In incinta hotelului mai puteti gasi: Palmiye Buffet Restaurant, Coffee Shop, Ice Cream and Vitamin
Bar, Lime Bar etc.
*Oaspetii care au selectat optiunea all-inclusive se pot bucura de bauturi nealcoolice, bere si vin,
gratuit.
TERRACE & GRILL RESTAURANT - acesta este un restaurant à la carte. Inspirat de albastrul
lini?tit din Marea Mediterana si cu vedere spre piscina, Terrace & Grill ofera cele mai
distinctive arome din bucataria mondiala. Pentru a lua masa în acest restaurant à la carte va
trebui sa faceti rezervare cu o zi inainte.
PROGRAME DE ANIMATIE - puteti asista la activitati precum: dansuri moderne, yoga fakir,
seara turceasca, show oriental, muzica live, kenya acrobatics, show cu magicieni, etc.

CLUB PENTRU COPII - copiilor le sunt oferite jucarii, precum si televizoare si DVD / CD
playere. De asmenea, pot viziona desene animate si pot participa la activitati de pictura pe
fata.
CINEMA - doar una dintre numeroasele optiuni distractive pentru oaspetii nostri în vârsta de
12-15 ani: camera de cinema.

Facilitati
Hotelul pune la dispozitia oaspetilor sai facilitati precum: receptie 24h deschisa, televizor(canale
prin satelit), servicii de spalatorie, market, parcare gratuita, carucior pentru copii (la cerere), spa &
masaj, ustensile de bucatarie, WI-FI gratis, prosoape, minibus (transport pana in centrul orasului).
Vă rugăm să contactați recepția dacă doriți să închiriați o bicicletă sau o mașină. Microbuzele
oferă o opțiune de transport ieftină: microbuzele se opresc la locul dorit de-a lungul drumului.

Plaja si Piscine
Zona de plaja privata, nisipoasa, este situata la 250 de metri.
Hotelul dispune de o piscină cu tobogane pentru copii, precum și o piscină pentru infanti, avand
acoperis impotriva razelor solare. Oaspeții pot folosi șezlongurile de lângă piscină gratuit.
TOBOGANE - o activitate preferată pentru cei mai mici oaspeți sunt toboganele B-Suites; Hotelul
dispune de tobogane adecvate pentru toți membrii familiei.
PISCINĂ ÎN AER LIBER - va puteti bucura de vacanta la piscina pentru adulti.

Sporturi si Activitati
SPA & WELLNESS - oaspetilor le sunt oferite servicii precum:
Masaj de exfoliere, masaj anticelulitic, terapie cu pietre la calde si reci, drenaj limfatic, masaj
sportiv, masaj-Cleopatra, masaj tailandez, masaj ayurvedic, Jari - Minari (masaj originar din
Bali), Shiatsu, masaje traditionale balineze.

TENIS - utilizarea terenului de tenis în aer liber este gratuit; rachete de tenis, mingile si
iluminat de noapte sunt disponibile contra-cost. utiliarea terenului pentru baschet si fotbal
este, de asemenea, contra-cost.
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Camere
SUIT ROOM
Suite room - se pot caza 3 + 1 persoane în camere spatioase de 45 m2. Aceste camere au paturi
twin si o canapea extensibila.

