KEMPINSKI HOTEL THE
DOME 5 *
Belek

Descriere KEMPINSKI HOTEL THE DOME 5 * 5*, Belek
GENERAL HOTEL INFO
Kempinski Hotel The Dome Belek Golf and Thalasso 5*
Localizare: amplasat pe plaja in statiunea Belek, la 10 km de centrul orasului Belek, la 30 km de centrul orasului
Antalya si 25 km de aeroportul international Antalya
Plaja: detine plaja privata cu nisip si pune la dispozitie gratuit sezlongurile, umbrelele si prosoapele.
Cazare: Construit pe o suprafata totala de 70.000 mp, hotelul dispune de 157 de camere si 18 vile spatioase, decorate
si utilate modern in stilul Seljuk ( camere superioare cu vedere la terenul de golf sau la mare, camere deluxe,
apartamente junior, apartamente cu un singur dormitor, apartamente Seljuk dar si vile de lux cu 2 sau 3 dormitoare).
Acestea sunt dotate cu baie cu duş sau cadă, cu pardoseală încălzită, uscător, aer condiţionat centralizat în clădirea
principală şi individual în vile, TV cu plasmă, telefon, minibar (contra cost), seif, parchet, internet wi-fi gratuit, halat şi
papuci, cântar electronic, balcon sau terasă, room service (contra cost).
Servicii/facilitati: Hotelul pune la dispozitie un restaurant principal tip bufet “Lale” cu meniu international, restaurantul
“Selcuk” cu preparate turcesti, restaurant casual cu preparate pescaresti şi 2 restaurante a la carte Cilantro (Italian) si
“Traders Spice (Oriental), mai multe baruri de lux si cafenele. Hotelul are mai multe piscine exterioare de dimensiuni
mari interconectate, formand adevarate lagune, jacuzzi exterior, piscina interioara incalzita, piscina pentru copii.
Centrul Spa&Thallaso este unul din cele mai mari centre Spa din Turcia avand o suprafata de 3600mp, aici iti poti
recapata echilibrul interior şi armonia dintre minte, trup şi suflet, centrul ofera mai multe tipuri de masaje precum:
masaj clasic, masaj hawaian, masaj japonez, tratamente corporale, masaj cu uleiuri Ayrveda. Hotelul detine si un
centru fitness echipat modern, salon de infrumusetare, 2 terenuri de golf, 3 terenuri de tenis, facilitate pentru sporturi
acvatice: scufundari, parasailing, jet-ski, ski acvatic, surf, catamaran, banana.
Masa: concept ultra all inclusive

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (04.12.2021 12:45)

