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מלון אסטרל מאריס אילת בלב אילת על חופה הצפוני נמצא מלון אסטרל מאריס במלון תמצאו  96חדרים
מדהימים ביופיים כאשר מתוכם  3סוויטות מפוארות עוד יותר העוטפות אותך באווירת הקסם אל מול הים.
בכל חדרי אסטרל מאריס אילת תמצאו עיצוב חדשני,מיטב הציוד וגם ,מסכי פלזמה ומרפסות הפונות להרי
אילת .במלון חדר אוכל נרחב המעוצב בסגנון אירופאי עם מגוון רחב של מזנונים .לובי המלון הינו בעיצוב
קלאסי וקווים נקיים שבו תוכלו ליהנות ממבחר משקאות ודברי מאפה .להזמנת חופשה חייגו לטלפון:
מרינה אסטרל מלון אילת אסטרל ברשת נוספים מלונות }077-5300093 {becssg}astralmaris{/becssg
אילת  -מלון אסטרל ויליג' אילת  -מלון אסטרל נירוונה סוויטס אילת  -מלון אסטרל נירוונה קלאב אילת
פרטים נוספים אודות מלון אסטרל סי סייד .סוויטה במלון מול חוף הים והעיר עקבה נמצאת בריכת שחיה
מעולה וכמובן בריכת פעוטות .מסביב לבריכות ישנם משטחי דק עץ וסנק בר מפואר .השירות אצלנו הוא חם
ואישי ,הכל כדאי שתחוו את החופשה שלכם בנופש מהנה ורגוע ,האוכל מדהים והאווירה עוצרת נשימה אל
מול הים הקסום ,במרחק צעד אחד מהטיילת ומלב הבידור ,הקניות והמסעדות של אילת .מלון אסטרל
סיסייד ,מזמין אותך להתרגש מחדש מהשירות ,מהחופשה ומהחלומות שאתה עומד להגשים!! מסעדת
המלון מסעדת אסטרל מאריס :בחדר האוכל של המלון נהנים האורחים מדי יום מארוחות עשירות ומפנקות
המספקות חוויה קולינרית מדהימה .תפריט מגוון עם מיטב התבשילים בניחוח ביתי .כל אלה ועוד יוצרים עבור
אורחינו חווית אירוח מיוחדת במינה .בריכת המלון בריכה :הבריכות של המלון נמצאות בתוך פטיו פנימי עשיר
בצמחיה ,אוירה קסומה ומרגיעה ,עם אזורי שיזוף ,פינות מוצללות ,ומיטות שיזוף .בר בבריכה מציע ארוחות
צהרים קלות גלידות חטיפים ושתיה .בריכת השחיה מחוממת לפי תנאי מזג האוויר .לובי :לובי של מלון
מאריס  ,בר ,צוות בידור ,פעילות מסביב לבריכה ) בסופי שבוע ,חגים ועונת הקיץ( ,אולם משחקים רחב,
שולחן בליארד לובי של המלון ושולחן פינג-פונג ומבחר רחב של פעילויות ספורט ,מגרש טניס ,קט רגל,
כדור סל וכדור עף .וספורט ימי בלגונה הפרטית של המלון ,ובמרחק הליכה ,ברים מסעדות מועדוני לילה
ועוד – מבחר מחיי הלילה המגוונים של אילת - .חדר המשחקים בתשלום .ויש עוד :אינטרנט באזור לובי מלון
אסטרל מאריס אילת ניתן לגלוש באינטרנט אלחוטי ללא תשלום ,כמו כן לרשות אורחינו עמדת אינטרנט
נייחת )בתשלום(
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