Hotel Asia Beach Resort 5*
Wylot z Warszawy w terminie 07.09 – 14.09
Cena: 2500zł / osoba w pokoju dwuosobowym

Położenie:
Hotel położony jest ok. 3 km od centrum Alanyi z licznymi barami i restauracjami oraz ok. 140 km od
lotniska w Antalyi. Dobry dojazd do centrum Alanyi lokalnymi środkami transportu.
Plaża:
Ok. 30 m do szerokiej, ładnej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza (przejście ulicą lub
podziemnym tunelem). Leżaki i parasole dostępne bezpłatnie. Ręczniki plażowe bezpłatnie (wymagany
depozyt ok. 10 EUR).
Do dyspozycji gości:
Recepcja 24 h, lobby, restauracja główna, 2 restauracje a’la carte - możliwość skorzystania z jednej raz na
pobyt – wymagana rezerwacja, 2 snack bary, kawiarnia, 5 barów, w tym przy basenie, w dyskotece i na
plaży. Basen główny, basen z 3 zjeżdżalniami, basen kryty, brodzik dla dzieci oraz kryty brodzik dla dzieci.
Ręczniki kąpielowe (wymagany depozyt ok. 10 EUR), leżaki i parasole przy basenie dostępne bezpłatnie.
Pokoje:
Hotel posiada 306 elegancko urządzonych pokoi. Pokoje standardowe, mogą zakwaterować max. 3 osoby
dorosłe oraz 1 dziecko (możliwa dostawka w formie rozkładanej sofy), pow. ok. 30 m2. Wyposażone są w:
łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, TV Sat., telefon, bezpłatny
sejf, minibar (bezpłatna woda oraz napoje bezalkoholowe, uzupełniane codziennie).

Wyżywienie:
Ultra All Inclusive: śniadanie (07:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00), lunch (12:30-14:00) i
obiadokolacja (18:30-20:30) w formie bogatego bufetu. W ciągu dnia przekąski, lody, kawa i ciastka, nocna
przekąska (23:00-07:00). Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wybrane napoje importowane
dostępne 24 h w wybranym barze. Płatne dodatkowo: napoje w dyskotece, importowane napoje
bezalkoholowe i alkoholowe oraz soki ze świeżych owoców.
Program sportowy i animacyjny:
Hotel prowadzi animacje dzienne oraz wieczorne, wieczory przy muzyce na żywo, show, noc turecka.
Ponadto: centrum SPA (bezpłatna sauna i łaźnia turecka), siłownia, squash (wymagany depozyt), kino,
pokój gier, mini klub dla dzieci. Płatne dodatkowo: kręgle, bilard, playstation, masaże i zabiegi w centrum
SPA.
Internet:
Bezpłatny Internet Wi-Fi na terenie całego hotelu. Kawiarenka internetowa za opłatą.
Kategoria
lokalna: *****
Strona www:
www.asiabeachresort.com

Naszym zdaniem:
Nowoczesny hotel w europejskim stylu, którego zdecydowanym atutem jest doskonałe położenie oraz
eleganckie pokoje. Dzięki udogodnieniom oferowanym przez hotel, jak również pobliskiemu centrum
Alanyi z szerokim wyborem atrakcji, jest to idealna propozycja zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi
Wizy - informacje dla sprzedawców
Do przekroczenia granicy tureckiej przez obywateli Polski niezbędna jest wiza oraz paszport ważny co
najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji oraz 60 dni od momentu wygaśnięcia ważności wizy. Pośredniczymy w uzyskaniu wizy. Usługa dostępna jest w systemie travella i kosztuje 99 zł/os (konieczność
wypełnienia i potwierdzenia wniosku wizowego w systemie rezerwacyjnym Travella maksymalnie na 3 dni
przed rozpoczęciem imprezy). - W przypadku dzieci do lat 2 (podlegają obowiązkowi wizowemu) cena
będzie zmieniona ręcznie u jednej z osób dorosłych na rezerwacji. - Uzyskana wiza wydawane jest na okres
180 dni i uprawnia do 90 dni pobytu na terenie Turcji, jest to wiza wielokrotnego przekroczenia granicy.
Istnieje możliwość wykupienia wizy po przylocie. Opłata za wizę wyrabianą na lotnisku w Turcji wynosi
odpowiednio 30 USD / 25 EUR / 20 GBP od osoby - płatne gotówką. Każdy obywatel Polski zobowiązany
jest do wykupienia wizy.
Uwaga: Posiadacze paszportów tymczasowych nie mogą nabyć wizy w systemie E-visa ani na granicy.
Muszą uzyskać ją w tureckiej placówce konsularnej i mogą obowiązywać ich inne warunki wizowe. Osoby
posiadające inne obywatelstwo niż polskie mogą podlegać innym warunkom wizowym, w związku z tym
prosimy o kontakt z Działem Wiz Rainbow w celu weryfikacji.
Uwaga: Powyższe ceny wiz podane zostały na dzień 10.08.2018 r. i mogą ulec zmianie.

Świadczenia
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, 7,
10, 11 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego
rezydenta, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek lokalnych innych wydatków osobistych oraz wizy tureckiej.

Wycieczki lokalne
RIWIERA TURECKA PAMUKKALE - cena ok. 63 EUR Całodzienna wycieczka do niezwykłego
Pamukkale, ze względu na kolor zwanego Bawełnianą Twierdzą. To niezwykła, tworząca się od 14 tys. lat,
kaskada białych, wapiennych tarasów i naturalnych basenów, napełnionych wodą z gorących źródeł. Cały
teren stanowi Park Narodowy wpisany na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.
Następnie spacer po ruinach Hierapolis - antycznego uzdrowiska. Zachowało się tu wiele zabytków z
czasów rzymskich: Wielkie Łaźnie z II w. n.e., ulica Frontiniusa o długości ok. 1 km, świątynia Apolla,
święta sadzawka, teatr rzymski i inne.
ZAKUPY W ALANYI LUB SIDE - To propozycja dla tych z Państwa, którzy chcą się przekonać, ile jest
prawdy w opowieściach o niezwykłym kunszcie tureckich złotników, wytwórców konfekcji skórzanej oraz
tekstylnej. Odwiedziny w salonach złotniczym i wyrobów skórzanych dadzą możliwość zrobienia zakupów
nawet najbardziej wybrednym. Kolejnym punktem programu będzie wizyta w sklepie z tekstyliami. W
chwilach, w których uda się Państwa oderwać od targowania, pilot chętnie podzieli się z Państwem
wiadomościami o regionie, jego historii i współczesności. Znajdziemy oczywiście czas, by pokazać naszym
gościom najpiękniejszą panoramę miasta.
HAMAM - cena ok. 25 EUR Hamam, czyli łaźnia turecka, jest spadkobiercą najlepszych tradycji term rzymskich instytucji niezbędnej niegdyś w każdym mieście, ulubionego miejsca rozrywki starożytnych Rzymian, Greków i
Bizantyjczyków. Z czasem łaźnie tak mocno wrosły w krajobraz tureckich miast, iż dzisiaj większość Turków nie
zdaje sobie sprawy z ich starożytnego rodowodu. W samych łaźniach czas zmienił jednak niewiele. Hamam to w
tym samym stopniu relaks dla ciała i ducha. Sauna, kąpiele i masaże upływają w miłej atmosferze żartów i
pogawędek. W pięknych marmurowych wnętrzach czekają nas między innymi: mycie i peeling specjalną rękawicą
„kese”, łaźnia parowa, polewanie zimną i gorącą wodą, masaż w pianie i w olejkach. Wizyta w Hamamie to zawsze
jedno z tych najmilszych wspomnień z pobytu w Turcji.
DELFINARIUM - cena ok. 35 EUR Zapraszamy Państwa do wizyty w Delfinarium. Wycieczka zapewni
Państwu pełno wrażeń związanych z obcowaniem z tymi niesamowitymi zwierzętami i podziwianiem ich
występów. Fantastyczna przygoda nie tylko dla najmłodszych!!!
MANAVGAT - cena ok. 42 EUR Wycieczka, która pozwoli Państwu poznać tureckie realia. Odwiedzimy
tradycyjny orientalny bazar, gdzie będą mogli Państwo poobserwować mieszkańców podczas zakupów czy
samemu zakupić tureckie smakołyki. Po pełnym wrażeń pobycie na targu popłyniemy w spokojny rejs po
rzece Manavgat, który kończy się malowniczym ujściem do Morza Śródziemnego. Odpoczniemy na plaży,
gdzie zimna słodka woda rzeczna miesza się z ciepłą, słoną wodą morską. Następnie zwiedzimy jeden z
największych meczetów na Riwierze Tureckiej z okazałym, pełnym ornamentów, wnętrzem.
ODKRYJ ALANYĘ -cena ok. 42 EUR Podczas wycieczki odkryją Państwo nieznane przez wszystkich
miejsca Alanyi. Najpierw wjedziemy na sławne wzgórze Alanyi czyli Kale, gdzie z punktu widokowego
rozpościera się piękny widok na plażę oraz port. Następnie odwiedzimy jaskinię Dim – jedną z najdłuższych
w Turcji. Podczas spaceru będzie można zobaczyć niesamowitą grotę pełną okazałych nacieków skalnych:
stalagmitów i stalaktytów. Po zwiedzeniu jaskini udamy się do znanego mieszkańcom Alanyi miejsca
piknikowego nad rzeką Dimcay. W restauracji, znajdującej się na pływających platformach zjemy „turecki
obiad” i odpoczniemy od upałów. Po relaksie nad rzeką udamy się do portu w Alanyi, gdzie przesiądą się
Państwo na statek. Podczas rejsu opłyniemy półwysep i zobaczymy symbol miasta czyli Czerwoną wieżę
czy ukryte wśród skał groty, gdzie ukrywali się m.in. piraci.
Uwaga! Wycieczki prowadzone są w języku polskim. Ich organizatorem nie jest Rainbow, a lokalne biuro,
które odpowiada za jakość serwisu. Ustala też ich program, ceny i terminy wyjazdów, dlatego ewentualne
reklamacje należy kierować bezpośrednio do organizatora. Podane w katalogu opisy i ceny są jedynie
orientacyjne, szczegółowe informacje otrzymacie Państwo u naszego przedstawiciela. Rezydent jest jedynie
pośrednikiem w zapisie na wycieczki lokalne. Min. ilość uczestników to 15 osób. Przed i po sezonie niektóre
wycieczki nie są organizowane. Ceny wycieczek mogą się różnić w zależności od lokalizacji hotelu.

