Krajina:
Destinácia:
Hotel:

Turecko
Antalya - Side
Lyra 5*

Počet budov: 1 hlavná s dvomi bočnými
krídlami, apartmánové domy za hlavnou
budovou
Hotel má výhľad na more: podstatná časť
(85% izieb)
Klubový hotel Markíza: áno (26.6. 7.9.2012)

Vstup do izieb: magnetická karta
Vzdialenosť:
- od letiska: 75 km
- od pláže: situovaný priamo pri pláži
- od najbližšieho centra: 16 km (mesto
Side), 10 km (mesto Manavgat)
- od nákupných možností: minimarket
v hoteli a menšie obchody neďaleko hotela,
bazar, vzdialený ca. 500 m od hotela –
premáva tam bezplatný vláčik priamo od
hotela, inak nákupy v najbližších mestách
Doprava: dolmus (zastávka autobusu pred
hotelom).

Vybavenie hotela:
Recepcia a lobby, reštaurácia (s terasou,
s oddelenou nefajčiarskou časťou), plážový
bar, disco bar, vitamin bar, bar pri bazéne,
lobby bar, 3 reštaurácie á la carte, detská
reštaurácia, prenájom áut.
Kongresové miestnosti, salónik, internet (za
poplatok),TV miestnosť, diskotéka.
Kaderníctvo, kozmetika, posilňovňa, sauna,
turecký kúpeľ (hamam), salón krásy,
masáže (za poplatok).

Tenisové kurty (umelé osvetlenie za
poplatok), stolný tenis, biliard (za poplatok),
petang, plážový volejbal, minifutbal,
basketbal, šípky, vodná gymnastika, detské
ihrisko, bicykle, lunapark, trampolína,
horolezecká stena, klzisko
K dispozícii je aj babyphone, kočíky, detské
sedačky a detský kútik

Ubytovanie:

2-lôžkové izby ( 1 / 2 +1 )(27m2)
s možnosťou jednej prístelky (francúzska
posteľ + 1 pevné lôžko) - 280 izieb
4-lôžkové izby ( 1 / 2 +2 ) (2 pevné lôžka +
1 pevné lôžko + 1 rozkladacie kreslo)
Rodinná izba: ( 1 / 2 +3 )manželská posteľ
+ 2 pevné lôžka + 1 rozkladacie kreslo (2
spojené priechodné miestnosti, so
spoločným sociálnym zariadením, oddelené
zasúvacími dverami).
3 bezbariérové izby
Vybavenie izieb:
Centrálna klimatizácia (individuálne
nastaviteľná), trezor (na izbe, za poplatok),
sušič na vlasy, vlastné sociálne zariadenie
(vaňa, sprchový kút, WC), telefón, TV SAT,
minibar – denne dopĺňaný nealko nápojmi
v rámci ultra all inclusive, balkón, resp.
terasa, sušič na bielizeň.

Stravovanie:
Ultra all inclusive zahŕňa:
- všetky hlavné jedlá formou bufetu, nealko
a miestne a vybrané zahraničné alkoholické
nápoje , hotel poskytuje neskoré večere
v čase 23.00 -24.00, denne nealkoholickými
nápojmi dopĺňaný minibar na izbe

Bazény – celkový počet 5 (2 vonkajšie, 2
detské, krytý pre dospelých aj pre deti), 6
vodných šmýkačiek, vírivka;
- ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma,
plážové uteráky za zálohu, masáže.

Pláž:
Piesočnatá, pri vstupe do mora drobné
kamienky.

Platobné karty - Visa, Master Card.

Farba piesku – zlatistá.

Vstup do mora – mierny, postupný, vhodný
pre malé deti.
Slnečníky a ležadlá bez poplatku.
Promenáda pri pláži.
Animačný program:
(medzinárodný animačný tím) , animátori
Klubu Markíza
- aerobik, vodná gymnastika, strečing
- večerné programy
- hotelový detský klub (deti vo veku 4-12r.)
-stredisko vodných športov

www.lyrahotel.com

