TURUNC RESORT OTEL
Marmaris, Turcia
TURUNÇ/MUĞLA

Descriere TURUNC RESORT OTEL 5*, Marmaris, Turcia
Hotelul este situat pe malul marii, la 500 metri de shoppingul din Turunc Mahallesi, la 22 km de centrul statiunii
Marmaris si 120 km de aeroportul Dalaman. In cadrul centrului SPA, oaspetii hotelului se pot relaxa la sauna, baie
turceasca si mai multe tipuri de masaje.
Localizare
Construit pe o suprafata de 54.000m2, hotelul este situat la 22 km de Marmaris, pe plaja.
Facilitati hotel
Hotelul dispune de internet wi-fi, parcare, restaurant interior si exterior, restaurante a-la-carte, 5 baruri, sala de
conferinta, piscine exterioare, piscina interioara, piscina pentru copii cu tobogane, animatie pe timp de zi si seara,
discoteca, amfiteatru, miniclub, maxiclub, centru fitness, aquapark.
Facilitati camere
Hotelul ofera 380 camere iar cele standard dispun de baie cu dus, mini-frigider, uscator de par, seif, telefon, balcon,
masa si scaune in balcon, televizor, aer conditionat, set pentru ceai si cafea.
Drinks & Food
In cadrul hotelului oaspetii pot opta pentru a servi mesele in restaurantul principal sau in restaurantele a-la-carte (cu
specific turcesc si italian). Bauturile alcoolice si non-alcoolice pot fi servite in cele 5 baruri disponibile.
Sport si Divertisment
Oaspetii hotelului se pot distra la piscinele hotelului (interioara, exterioare si cu tobogane) fie optand pentru un volei
pe plaja, gimnastica in apa, tenis de masa, step aerobic, darts, diferite competitii. Animatia hotelului organizeaza pe
timp de seara discoteca si spectacole in amfiteatru.
Spa & Wellness
In cadrul centrului SPA, oaspetii hotelului pot opta pentru sauna, baie turceasca si mai multe tipuri de masaje.
Facilitati copii
Cei mici se vor bucura de miniclub, jocuri pentru copii, mini-disco, spectacole pentru copii, maxi club si aquapark.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din
momentul inscrierii si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in
cazul in care nu au fost semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.
CONDITII ASIGURARE!
Asigurarea Cocktail Travel Protection fara fransiza – pentru cazurile de storno, valoarea maxima despagubita este de
25.000 Ron / rezervare
EXCEPTIE!: pentru anulare inainte de plecare din motive de imbolnavire sau carantina cauzata de o epidemie sau
pandemie (ex: Covid19) - se aplica fransiza 30%

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.07.2022 19:28)

Riscurile acoperite si sumele maxim despagubite le regasiti in Insurance Product Information Document care poate fi
descarcat AICI
Conditii de plata si penalizare
Conditiile de plata si penalizare valabile pentru acest hotel le regasiti pe link-ul:
https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/conditii-plata-penalizare/
Informatii standard
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile standard valabile pentru acest pachet
turistic. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatii-standard/
Informatii precontractuale
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile precontractele valabile pentru acest
pachet turistic / destinatie. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatiiprecontractuale/
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare,
iar agentia de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
momentul ofertarii pachetelor.
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile standard & precontractuale sunt
parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin
acordul explicit al partilor contractante.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Economy/Promo Rooms (sau orice alta
denumire similara) – 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 dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.07.2022 19:28)

