Turcja Belek

od 635

Kaya Belek
Kaya Belek Unlimited
29.09.2018 - 30.04.2019

Typ oferty: Oferta golfowa Low Cost

Kaya Belek - Opis hotelu

Hotel Kaya Belek położony bezpośrednio nad morzem przy 300-metrowej prywatnej plaży. Na
obiektu znajdują się 2 odkryte baseny, kryty basen z podgrzewaną wodą, basen dla dzieci ora
aquapark Dostępne udogodnienia obejmują także centrum spa z sauną i łaźnią turecką.
Obiekt zapewnia zakwaterowanie w klimatyzowanych i nowocześnie urządzonych pokojach z
telewizorem z płaskim ekranem. Każdy z nich dysponuje łazienką oraz balkonem z widokiem n
W pokojach Goście mogą bezpłatnie korzystać z WiFi.W głównej restauracji hotelu serwowane
śniadania, lunche i kolacje w formie bufetu. W budynku mieści się też restauracja, która oferuj
grilla oraz potrawy kuchni włoskiej i dalekowschodniej do wyboru z karty. Na miejscu dostępny
także 5 barów, w których skosztować można rozmaitych napojów alkoholowych i bezalkoholow
Centrum miasta Belek dzieli od obiektu 6 km. Odległość od portu lotniczego Antalya wynosi 30

Program oferty

Belek to wspaniałe miejsce leżące nad błękitną taflą Morza Śródziemnego, pośród piaszczysty
i urzekających krajobrazów. Region uznawany za światowy skarb naturalnego piękna i spełnia
oczekiwania nawet najbardziej wymagających turystów. Ośrodki hotelowe posiadają kolorowe
lasami piniowymi i są wyposażone we wszelkie udogodnienia o najwyższym standardzie. W re
Belek czeka na turystów 14 pól golfowych, 45 5*hoteli oraz wspaniałe deptaki ze sklepami w
miasta. Dojazd z lotniska trwa jedynie 20 minut

Opinia T&A
Hotel w bardzo atrakcyjnej cenie, doskonale położony zaraz przy polu Kaya GC

Pola w pakiecie

Hotel dysponuje bardzo atrakcyjnym pakietem unlimited na polu Kaya GC jak również pakietem
Kaya GC oraz na polu numer 1 w Belek Maxx Royal Montgomerie
Pakiet 1 Kaya Unlimited
THE KAYA EAGLES GOLF CLUB – otwarto w listopadzie 2007. Zaprojektowane przy udziale
Jones. Pole przyjazne dla osób początkujących. 18 dołkowe, PAR 71, długość 5887m.
Pakiet 2 Kaya i Monty:
THE MONTGOMERIE COURSE otwarte na początku 2008 roku już zyskało miano najlepszeg
Belek. Na 104 ha mieści się 18 dołkowe pole klasy mistrzowskiej (PAR 72). Gościło wiele turni
czołowych graczy na Świecie.

Propozycje przelotów
Przeloty do Antalyi z Warszawy/ Katowic Poznania
KTW
AYT

1300
1845

AYT
KTW

1745
1940

GODZINY DO POTWIERDZENIA.
Cena za bilet od ok. 850 zł z bagażem rejsowym, Bagaż golfa 280 pln

Udogodnienia hotelu
Bar
Bar z przekąskami
Całodobowa recepcja
Całoroczny basen
Centrum biznesowe
Centrum Fitness
Internet Wi-Fi
Klimatyzacja

Pokoje dla niepalących
Prywatna plaża
Restauracja
Restauracja z wyborem dań z karty
Sejf
Sklepy w hotelu
Telewizja satelitarna
Usługi pralni

Pokój z tarasem

Usługi Spa & Wellness

7 noclegów / ALL / Ceny w € od osoby

DBL Golfer

SGL Golfer

Kaya Belek 5*
Pakiet 1 od

635.00 EUR

725.00 EUR

Pakiet 2 od

752.00 EUR

839.00 EUR

Katarzyna Bobińska
tel: +48 600 88 55 44
e-mail: kbobinska@travel

