RIOLAVITAS RESORT&SPA
Side, Turcia
RSorgun Mah., Boğaz Mevki 35/1, 07600 Manavgat/Antalya,
Turkey

Descriere RIOLAVITAS RESORT&SPA 5*, Side, Turcia
Hotelul Riolavitas Spa&Resort este situat aproape de malul marii, la 7 km de centrul orasului Side si la 69 km de
aeroportul din Antalya. Inaugurat in 2016, Rio Lavitas Resort & Spa 5* este situat intr-una din cele mai frumoase zone
ale Antalyei, in apropierea orasului Side. Iubitorii de cultura vor gasi in Side si in zonele apropiate, numeroase comori:
amfiteatru din perioada elena (15.000 de locuri), templele romane ale lui Apolo si Artemis, apeducte si muzee. Hotelul
ofera: plajă proprie cu nisip și pietriș; piscină exterioară – 421 mp, piscină exterioară cu 2 tobogane – 120 mp, piscină
pentru copii – 120 mp, piscină interioară cu jaccuzi – 450 mp; prosoape de plajă, șezlonguri, umbrele și saltele gratuit
atât la plajă, cât și la piscină; restaurant principal; restaurante a la carte ; Patiserie; Lobby Bar, Pool Bar, Beach Bar,
Disco. Alte facilitati: saună, hamam, baie cu aburi, tenis de masă, volei pe plajă, șah, mini-fotbal, darts, sală de fitness,
program de animație, centru Spa, masaje, centru de înfrumusețare, coafor, biliard, sporturi nautice. Facilitati camere:
baie proprie cu duș, telefon, aer condiționat, TV, uscător de păr, mini-bar, facilități pentru ceai/ cafea, seif (contra cost),
acces la internet Wi-Fi, balcon/ terasă.
Hotel Website: https://www.lavitashotels.com/riolavitas/en/index.php
Localizare
Hotelul Riolavitas Resort&Spa se află la 7 km de orașul antic Side și la 70 km de aeroportul din Antalya.
Facilitatile hotelului
Hotelul oferă o piscină interioară, o piscină exterioară pentru adulți și copii, cu tobogane, un restaurant principal și 2
restaurante a la carte (cu specific italian și turcesc), snack bar, terasă, grădină, magazine, mini market, salon de
înfrumusețare, servicii de călcătorie și spălătorie (contra cost). Accesul la internet Wi-Fi este gratuit în întreaga
proprietate. Complexul pune la dispoziţia turiștilor zonă de plajă privată, cu umbrele și șezlonguri gratuite.
Facilitati camere
Toate camerele complexului sunt dotate cu aer condiţionat, TV cu ecran plat, facilități pentru ceai și cafea, baie privată
cu duş și papuci, uscător de păr, articole de toaletă gratuite.
Sport si agreement
Hotelul pune la dispoziţie centru SPA și Wellness, saună, masaj, baie turcească, jacuzzi, hammam, darts, karaoke, sală
de fitness.
Facilitati pentru copii
Hotelul oferă programe de animație, mini disco pentru copii, loc de joacă, meniu special pentru copii, baby sitter
(contra cost).
Info
***Descrierea are caracter informativ.
Este necesara consultarea site - ului oficial si a fact sheet - ului hotelului.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.12.2022 19:31)

• 20% avans la inscriere; • Diferenta se achita cu pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.
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