DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA - 5STAR
Locatie: SIDE , ANTALYA, TURCIA

Descriere
Localizare
Diamond Premium Hotel & Spa 5* este situat pe tarmul turcesc al Mediteranei in staţiunea Side.
Oraşul antic se află la 7 km distanta, iar aeroportul din Antalya se gaseste la 62 km departare.
Hotelul are o plaja privata, iar zona este populară pentru scufundări.

Cazare
Diamond Premium Hotel & Spa va pune la dispozitie 496 de camere de oaspeți, dintre care 105
sunt pentru nefumători avand o capacitate de 1200 de persoane.
Va puteti relaxa in oricare dintre cele 7 tipuri de camere:
Standard cu vedere la rau/vedere partiala sau toatala la mare/suita junior sau camere de familie.

Servicii
Hotelul pune la dispozitia oaspetilor sai două restaurante A la Carte, care sunt dominate de
bucătăria otomană și mediteraneană, precum și restaurantul tip bufet principal.

În plus, toți oaspeții au posibilitatea de a servi gustări pe plajă, înghețată lângă piscină, tort, clătite,
ceai, cafea. La acestea se adaugă un bufet de noapte la Diamond Elite Hotel & Spa. Totul este
gratuit la bufetul de noapte care este îmbogățit cu diverse preparate.
De asemenea, aveti opțiuni de activitate variind de la darts la aerobic, volei pe plajă la tenis de
masă, zumba, billard, boccia.

Facilitati
Hotelul Pune la dispozitia oaspetilor sai facilitati precum:
mini-market propriu
lounge/cameră cu TV comună
zonă pentru fumători
aer condiţionat
fumatul interzis în toate spaţiile publice şi private
magazine (în unitatea de cazare)
încălzire
închirieri auto
camere izolate fonic
magazin de suveniruri/cadouri
seif (cost suplimentar)
lift

camere de familie
bărbier/salon de frumuseţe
facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă
camere pentru nefumători
room service
plajă
aqua park
divertisment de seară
club pentru copii
club de noapte/DJ
animatori
scufundări (cost suplimentar)
caiac (cost suplimentar)
Închirieri biciclete (cost suplimentar)
darts
karaoke
tenis de masă
biliard (cost suplimentar)
teren de joacă pentru copii

Plaja si Piscine
Piscina este disponibilă pentru multe sporturi nautice. Dacă doriți, puteți să sarăți în apă din
tobogane de dimensiuni diferite și să vă răcoriți în zilele fierbinți sau petreceți timp cu jocuri la
piscina, sporturi de apă și gimnastică in apă.

Sporturi si Activitati
Există mai multe opțiuni de activitate pe parcursul zilei, cum ar fi darts, gimnastică pe apă, sporturi
acvatice motorizate, sporturi nautice, aerobic, boccia, volei pe plajă, zumba, tenis de masă, jocuri la
piscină la Diamond Premium Hotel &amp; Spa.
Vă puteți bucura de liniște la saună, baie turcească, baie de aburi, zonă de relaxare, opțiuni pentru
îngrijirea corpului și a pielii.
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Camere
STANDARD ROOM RIVER VIEW.
Camera standard cu vedere la rau - are o suprafata de 28 m2. Această cameră dublă are zonă de
relaxare, aer condiţionat şi balcon. De asemenea, include facilitati precum: telefon, uscător de păr,
minibar, televizor și room service, WI-FI, seif, prosoape, facilitati pentru prepararea ceaiului si a
cafelei.

STANDARD POOL VIEW ROOM
STANDARD ROOM SEA VIEW
FAMILY ROOM 1
Family Room (One Bathroom) - are o suprafaţa de 54 m², poate avea vedere la gradina sau la mare,
1 canapea extensibilă și 1 pat dublu mare.
Această cameră de familie oferă aer condiţionat, balcon, Minibar, uscător de păr, seif, marmură și
mochetă, filtru de ceai și cafea, duș, WC, TV.
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FAMILY ROOM 2
Family Room (Two Bathroom) - are o suprafaţa de 56 m², poate avea vedere la gradina sau la mare,
1 canapea extensibilă și 1 pat dublu mare.
Această cameră de familie oferă aer condiţionat, balcon, Minibar, uscător de păr, seif, marmură și
mochetă, filtru de ceai și cafea, duș, WC, TV.
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