CRYSTAL GREEN BAY
RESORT & SPA
Bodrum, Turcia
MEŞELIK KÖYÜ, GÜVERCINLIK BODRUM / MUĞLA

Descriere CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA 5*, Bodrum, Turcia
Hotelul Crystal Green Bay Resort & Spa, este amplasat pe malul marii si ofera o ambianta placuta, fiind inconjurat de
palmieri si plaje cu nisip fin.
Descriere:

Hotelul ofera conditii excelente turistilor ce doresc sa petreaca un concediu linistit, oferind o
atmosfera relaxanta si placuta.

Localizare:

Situat la o distanta de aproximativ 12 km de aeroportul Bodrum, la 23 km de centrul orasului Bodrum,
in statiunea Guvercinlik, direct pe malul marii.
Facilitati hotel:

Hotelul Crystal Green Bay Resort & Spa detine urmatoarele facilitati: restaurant principal, 3
restaurante a la carte , 7 baruri, 3 piscine exterioare (o piscina cu apa de mare), 2 tobogane acvatice,
tenis de masa, darts, program de animatie, muzica live cabinet medical (la anumite ore), spalatorie,
schimb valutar, parcare si sala de conferinte (85 persoane), baie turceasca, sauna, sala de fitness,
aerobic, aqua-aerobic, volei pe plaja, baschet, centru SPA, coafor, magazin, doctor, mini-golf, teren de
tenis cu suprafata dura (ziua), inchiriere de automobile,discoteca si internet Wi-Fi, receptie deschisa
non stop.

Facilitati camere:

Toate camerele detin urmatoarele dotari: baie cu dus, foehn, aer conditionat individual, televizor,
telefon, mini-bar, balcon.

Website:
https://www.crystalhotels.com.tr/pages/otellerimiz/crystal-green-bay-resort-spa?mv=1

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Promo/Economy Rooms – sunt camere limitate
ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca
restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone
nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
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vederea obstrucţionată.
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