2020 ZOMER

Naam hotel
Adres
Telefoon
Fax
Mail Adres
Web Site
Openingsjaar
Oppervlakte
Dichtbijzijnde centrum

Dichtbijzijnde luchthaven
Strand
Vervoer

: PREMIER SOLTO Hotel by Corendon
: 8000 Sk. No:8/A 2.Çark Plajı Liman Mevkii Alaçatı - Çeşme / İZMİR
: +90 232 716 06 61
: +90 232 716 06 69
: info@corendonhotels.com.tr
: www.corendonhotels.com.tr
: 2009
: 25.000 m²
: Alaçatı Stadscentrum
Afstand : 3 km
Çeşme Stadscentrum
Afstand : 12 km
İzmir Stadscentrum
Afstand : 90 km
: İzmir (ADB) Luchthaven Afstand : 90 km
: Aan het strand / privéstrand / fijn zand
: Taxiservice is 24 uur beschikbaar. Er zijn minibussen naar het centrum van
Çeşme met een pauze van 30 minuten voor het hotel.

Totaal aantal kamers /
Bedden
Aantal gebouwen
Aantal liften
Betalingsvormen
Toegestane huisdieren

: 88 Kamers / 176 Bedden
: 2 verdiepingen 4 Blok
: Slechts 1
: Contant, Mastercard, Visa
: Huisdieren zijn niet toegestaan in de faciliteit.

Gesproken talen door de Staff

: Turks, Engels, Duits.

KAMERCATEGORIEËN & DETAILS
Deluxe kamer met tuinzicht (37 kamers); 35 m2. 1 slaapkamer. 1 Frans / TW bed. 1 Badkamer (bad / toilet)
Slaapbank of extra bed kan worden geplaatst. Min.2, max.2 + 2/3 personen kunnen blijven. Uitzicht op de tuin en
terras of Frans balkon. (4 kamer verbindingskamer)

Deluxe kamer met zeezicht (17 kamers); 35 m2. 1 slaapkamer. 1 Frans / TW bed. 1 badkamer (bad / toilet)
Slaapbank of extra bed kan worden ondergebracht. Min.2, max.2 + 2/3 personen kunnen blijven. Zeezicht en terras of F
Balkon

Deluxe Kamer met Tuinzicht (1 kamer); 35m2. 1 slaapkamer. 1 Frans bed. Slaapbank of extra bed
Het kan worden ondergebracht.
1 speciaal ingerichte badkamer (douche / WC). Min. 2, max. Het is geschikt voor 2 + 2/3 personen. Uitzicht op de tuin
balkon.

Superior kamer met zeezicht (17 kamers); 35 m2. 1 slaapkamer. 1 Frans / TW bed. 1 badkamer (bad / toilet)
Slaapbank of extra bed kan worden ondergebracht. Min.2, max.2 + 2/3 personen kunnen blijven. Panoramisch uitzicht
en teras of Frans balkon.

Superior Tuinkamer (6 kamers); 48 m2. 1 ruime slaapkamer. 1 Frans / TW bed. 1 badkamer (bad / toilet). Een extra
mogelijk. Min.2, max.2 + 3 kinderen kunnen worden ondergebracht. Eigen terras, tuin en zeezicht; op het terras
ligbedden en schommels.

Suite met zwembad (4 stuks); 40 m2. 1 ruime slaapkamer. 1 Frans / TW bed. 1 badkamer (bad / toilet). Een extra bed
mogelijk. Min.2, max.2 + 3 accommodatie. Prive zwembad in het gebruik van 4-Pool Suite.

Duplex Familie (10 eenheden)); 51 m2. Duplex kamer. 2 slaapkamers. 1 Frans / TW bed. 1 badkamer (bad / toilet). E
bed is mogelijk. Min. 2, max. 4 + 1 accommodatie.
Algemene kenmerken van de kamers: Alle kamers hebben houten parket en marmer.Onze kamers zijn ontworpen
met details die aan alle comfort en behoeften van onze gasten kunnen voldoen, Minibar, TV / Satelliet, Muziekkanaal,
Telefoon, Wi-Fi, Telefoon in de badkamer, Centrale airconditioning, Haardroger, Kluis Koffie- en theezakjes zijn
beschikbaar. Onze kamers hebben een balkon, terras of Frans balkon en uitzicht op zee of de tuin.
Schoonmaak;
Elke dag
Verschoning van handoeken;
Elke dag
Verschoning van lakens;
Om de drie dagen
Verandering van strandlakens;
Elke dag met de kartsysteem

ETEN EN DRINKEN PRESENTATIES IN HET BB CONCEPT

Ontbijt

UREN

PLAATS

PRESENTATIES

07:00 - 11:00

L’ Olivo Ristorante Ana Restoran

Open Buffet

BARS IN HET CONCEPT VAN BB
OPENING EN
SLUITINGSTIJDEN
Pupa Pool Bar

10:00 - 18:00

Thematique Bar

09.00 - 24.00

Minibar
Gratis drankjes
Betaalde drank

PRESENTATIES
Alle lokale / buitenlandse alcoholische en nietalcoholische dranken / betaald
Alle lokale / buitenlandse alcoholische en nietalcoholische dranken / betaald

; Dagelijkse verandering wordt aangebracht, behalve de water van(1 l) is het betaald.
; Thee en koffie voor het ontbijt, waterkoker op de kamer, koffie en theezakjes.
; Alle drankjes van restaurants, strand en bars, inclusief hoofdmaaltijden.

HOTELSERVICES EN SPORTACTIVITEITEN
Betaalde services en activiteiten; Telefoon, kopieerapparaat, wasservice, minibar (behalve water), arts en
verpleegkundige, ambulancedienst, kapper, fotograaf, markt, autoverhuur, babysitter (op verzoek van de gast),
luchthaventransferservice.
Gratis diensten en activiteiten; Gebruik van wifi in kamers en openbare ruimtes, kluis, open parkeerplaats.
SPA & WELLNESS
Betaalde spa- en wellnessdiensten: Verschillende massages, buidels, schuim, huid- en lichaamsbehandelingen.
Gratis spa- en wellnessdiensten: Turks bad, sauna, gebruik binnenzwembad.

STRAND EN ZWEMBAD
Gaan naar het strand
Staat van het strand
Ligstoel, parasol
Strand- en
zwembadhanddoeken

: Aan het strand / privéstrand / zandstrand
: fijn zand
: Gratis
: Gratis

ZWEMBADEN
Open Zwembad
Open Kinder Zwembad (in de open zwembad)
Binnenzwembad
Binnenzwembad voor kinderen (in het

GEBIED / m²
630 m²
20 m²
36 m²
10 m²

Binnenzewmbad)

VERGADERING ZAAL

VERGADERING
ZAAL
GEBIED / m²
Solto Dans zaal
196 m²

Hoogte / cm
2.80 cm

Indeling
van de Theater
klas
stijl
80 pax
180 pax

U Blok &
Tafel
50 pax

Banquet
lay-out
120 pax

In onze vergaderruimte is er een lessenaar, reversmicrofoon, tafel, radio, draagbare microfoon, barcovision, flipchart
en internetverbinding.
RECHT OP WIJZIGING VAN BEDRIJFSUREN EN DIENSTEN WORDEN VOORBEHOUDEN IN
HOTELBEHEER.
EXTERNE RUIMTEN WORDEN VOORBEREID IN WEERSVOORWAARDEN.

