GRUNDFOS CASE STORY

SPA Курорт «МОРЕ»
Розташований готель в живописному місці - прямо на
березі моря, в Професорському куточку , біля підніжжя гори
Кастель .
Готель « Море» - відповідне місце будь то для сімейного
відпочинку , відпочинку з дітьми або романтичного СПА відпочинку.
Клімат тут помірно вологий , сприятливий для оздоровлення
та відпочинку. За кількістю сонячних днів Алушта перевершує
Сочі і Ніццу.
Завдяки оточенню гір дощові хмари рідко з'являються над
Професорським куточком. А на схилах парку навіть у жарку
погоду відчувається прохолода і свіжість. Зима тут тепла ,
а літо - спекотне , що незамінне для літнього відпочинку
біля моря і робить особливо приємним зимовий відпочинок у
Криму.
По дорозі в готель «Море » з аеропорту м. Сімферополя ,
яка займе близько години , Ви зможете насолодитися видами
самої мальовничій дороги Криму , яка пролягає через
Ангарський перевал в оточенні листяних лісів і захоплюючих
панорам на море.
Сімейний відпочинок з дітьми біля моря . Готель
«Море» ідеально підходить для сімейного відпочинку з
дітьми. Алушта здавна вважається оздоровчим курортом.
Природний кисневий коктейль робить відпочинок не тільки
цікавим , але і корисним. Для дітей на території готелю
є кілька обладнаних ігрових майданчиків для різних віків.
Вони розташовані в парку і на пляжі готелю . Дитяча
ігрова кімната визнана нашими гостями однією з кращих
серед кримських готелів. З дітьми захоплююче займаються
професійні аніматори і вихователі. При необхідності номер
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готелю може бути обладнаний дитячим ліжечком . У меню ресторану передбачено
спеціальне дитяче меню.
СПА відпочинок в Криму. Готель « Море » пропонує різноманітні СПА -процедури ,
оздоровчі та СПА -тури , різні види масажу , обгортань , косметологічний догляд
та багато іншого. Фахівці цента мають великий досвід і регулярно вдосконалять
свої навички , застосовуючи в роботі новітні сучасні методики та косметичні засоби
визнаних лідерів індустрії краси. Оздоровчий SPA -центр " Море " є членом
Національної гільдії фахівців СПА -індустрії.
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Related Products
TP, TPE
Для кондиціювання повітря та опалення у промислових
спорудах.

GRUNDFOS MAGNA/UPE
Малі, середні та великі циркуляційні насоси з
обладнанням зв'язку та двигуном з електронним
регулюванням швидкості обертання.

UPS
Повна серія циркуляційних насосів з трьома
швидкостями, доступних у виконанні з 50 Гц та з 60 Гц.

