
CLUB ASTERIA BELEK ***** 

 
Luxusný hotelový komplex pozostávajúci z 20 viliek sa rozprestiera v rozľahlej záhrade, 
priamo pri 250 m dlhej piesočnatej pláži, v luxusnom letovisku Belek. Rezort ponúka širokú 
škálu športových a voľnočasových aktivít a ubytovanie v 600 moderných a komfortne 
zariadených izbách. Do mestečka Kadriye s množstvom nákupných možností, ktoré sa 
nachádza asi 6 km od hotela, sa pohodlne dopravíte miestnymi minibusmi, tzv. dolmušmi 
(autobusová zastávka sa nachádza neďaleko od hotela). Túto novinku môžeme odporučit 
všetkým vekovým kategóriám. 
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre 1 dieťa alebo 1 dospelého 
(maximálna  obsadenosť  izby je 2 dospelí a 1 dieťa alebo 3 dospelí) 
Rodinná izba: 2 spálne oddelené dverami; rovnaké vybavenie ako v štandardnej izbe, 
(maximálna  obsadenosť  izby je 2 dospelí a 3 deti, 3 dospelí a 2 deti alebo 4 dospelí a 1 
dieťa) 
 

STRAVOVANIE ALL INCLUSIVE: 

 
Hlavná reštaurácia  
RAŇAJKY     07:00 - 10:00 
NESKORÉ RAŇAJKY   10:00 – 11:00 
OBED                                                      12:30 - 14:00 
VEČERA                                                               19:00 - 21:00 
NESKORÁ VEČERA    23:00 – 24:00 
Káva, čaj, koláče    17:00 – 18:00 
 
Á la carte reštaurácia   19:00 – 21:30 
 
Popoludňajší snack (Pool Bar)  12:30 – 16:00 
Koláče, zákusky, zmrzlina (Pergola Bar) 10:30 – 17:30 
Gozleme, sendviče, wafle (Food Court) 11:00 – 17:00 
Cotton Candy (Pool Bar)   17:00 – 18:00 
Popcorn (Pool Bar)   16:00 – 17:00 
 
 
 
 
 
 



BARY 

LOBBY BAR                  24 hodín 
POOL BAR    10:00 – 00:30 
BEACH  BAR    09:00 – 18:30 
SIDE BAR     10:00 – 17:00 
ODESA BAR    10:00 – 18:00 
RELAX POOL BAR    10:00 – 18:00 
PERGOLA BAR    10:30 – 17:30 
DISCO BAR    23:30 – 02:00 
           

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• na raňajky káva, čaj a rozlievané nealkoholické nápoje na obed a večere 
rozlievané nealkoholické nápoje, pivo, víno a vybrané alkoholické nápoje 
(všetky miestnej výroby) 

• vo všetkých baroch neobmedzené rozlievané množstvo nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby  

• aerobik, aqua aerobic, tenisový kurt, biliard, step gymnastika, squash, 
boccia, šnorchlovanie, fitness, šípky, nemotorizované športy, stolný tenis, 
šmykľavky 

• turecké kúpele, sauna 
• minibar (dopĺňaný nealko nápojmi a pivom každý deň) 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy 
• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• motorizované vodné športy 
• SPA centrum 
• práčovňa 
• lekár 
• telefón, fax 
• internetová kaviareň 

  

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA:     

www.asteriahotels.com 
 


