ARIANA SUSTAINABLE LODGE - FACT SHEET

CAPADÓCIA – TURQUIA
Localizado no topo de Uchisar Valley, o Ariana Lodge oferece uma nova perspectiva da Capadócia. Boutique e único hotel com
design contemporâneo, o Ariana oferece exclusividade com suas 11 suítes, sendo 5 delas adaptas nas antigas cavernas. O
restaurante The Plum com culinária mediterrânea é uma referência na região e o terraço do hotel permite observar a beleza
única do destino, principalmente cedo pela manhã enquanto centenas de balões flutuam pelo céu da Capadócia.
TEMPORADA
Destino para o ano inteiro
Alta temporada: 26Mar a 25Nov
2018 e Festive Season
Baixa temporada: 5Jan a 25Mar e
26Nov a 19Dez

COMO CHEGAR
Aeroporto de Kayseri: Aprox. 50 min
Aeroporto de Nevsehir: Aprox 30min
(fechado até meados 2018)

FACILIDADES
Restaurante, bar e wine cellar
Meeting & business lounge
Pequena academia

QUARTOS
11 suites, sendo 5 Cave:
Bau Deluxe Cave Suite - 32m²
Kamrusepa Deluxe Cave Suite - 58 m²
Silili Superior Suite Cave - 52 m²
Siduri Superior Suite – 38 m²
Aja Loft Suite – 38 m²
Inara Deluxe Suite - 47m²
Nanshe Deluxe Cave Suite – 50 m²
Beltis Suite - 44 m²
Aruru Cave Suite w/ Turkish Bath - 55 m²
Ishtar Duplex Suite - 62 m²
Arinnitti Duplex Suite - 60 m²

•
•
•

PROGRAMA
Tarifas incluem café da
manhã

•

•
•
•
•

CONTATO
Small Luxury Hotels
Website: www.arianalodge.com
Email: sales@arianalodge.com

•
•
•
•
•
•

SERVIÇOS
Wifi cortesia em toda a
propriedade
Room service
Concierge
Estacionamento cortesia
Chá da tarde cortesia
Cookies e chás cedo pela
manhã

INFORMAÇÕES ADIONAIS
Crianças aceitas de todas as idades. Até 6 anos não pagam.
Possui quartos interconectados
Ar condicionado e sistema de ventlação em todo o hotel
Possui quarto para clientes com mobilidade limitada

DIFERENCIAIS
•
•
•
•

Única opção de hospedagem com design contemporâneo e modernas instalações na Capadócia
Propriedade parte da Small Luxury Hotels com excelência em serviço e amenidades
Restaurante The Plum com menu mediterrâneo gourmet e considerado uma das melhores opções
Experiência intimista com apenas 11 suítes

EXPERIÊNCIAS
•
•
•
•

Passeio de balão
Passeio a cavalo
Passeios Off road
Mountain bike

T: +55 11 5687 7203

•
•
•
•

Degustação de vinhos
Aula de culinária
Aulas de fotografia
Aula de cerâmica

E : info@TLPortfolio.com

•
•
•

Visitas aos diversos
pontos turísticos
Tours culturais
Lua de mel

W: TLPortfolio.com

