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Asteria Zeus, Aydın ın popüler tatil bölgelerinden biri olan Didim de misafirlerine
hizmet vermektedir. Tesis; Didim Merkez e 5 kilometre, Bodrum Merkez e 70
kilometre, İzmir Merkez e 150 kilometre mesafede konumlanmıştır.KonumAltınkum
mevkiindeki tesis; Didim merkeze 5 km, Bodrum Milas Havalimanı&#39;na 70 km ve
İzmir Adnan Menderes Havalimanı&#39;na 150 km mesafede konumlanıyor.Büyüklük
Bilgisi: 55.000 m² alana kurulu tesisin, 454 odası bulunuyor.Genel TanıtımEge nin en
iyi altın kum plajlarını barındıran ve yılın her zamanı bol oksijenli havası ile tatil imkanı
sunan Didim de yer alıyor. Yeşilkent te konumlanan tesis; Bodrum Havalimanı na 70
km, İzmir Havalimanı na 140 km, şehir merkezine 5 km ve eğlence alanlarına sadece 3
km uzaklıkta bulunuyor.Üç tarafı denizle çevrili olan ve Endülüs mimarisi temel alınarak
tasarlanan Aurum Moon Resort, 550 m uzunluğundaki kum sahilinin yanı sıra, birçok
bitki türünün bulunduğu peyzaj alanları ile misafirlerine ferah ve modern bir ortam
sunuyor.Tesiste, tamamı deniz gören 242 ana bina odası ve özel havuzları bulunan 212
Club ünitesi ile birlikte, her biri konforlu ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde
dekore edilmiş 454 oda bulunuyor. Club Family odaları ve Club Junior Süitler çocuklu
aileler için ideal bir konaklama ortamı sunuyor.Tüm odalarda; her gün yenilenen çay ve
kahve set up ı, dijital kasa, size özel klima, 120 nin üzerinde ulusal ve uluslararası
kanalı izleyebileceğiniz LCD TV ve balkon mevcut. Tüm alanlarda 24 saat Wi-Fi erişimi
ücretsiz.Tesiste 1150 m² büyüklüğünde deniz manzaralı bir ana havuz, 4 relax yüzme
havuzu, 1 aquapark, 1 çocuk havuzu ve eğlenceli splash havuz olmak üzere toplam 8
yüzme havuzu bulunuyor.İş ve eğitim amaçlı toplantılar için hizmet veren 250 kişilik bir
toplantı salonu ve her türlü salon sporlarına uygun iklimlendirmeli kapalı spor salonu
mevcut. Modern jimnastik salonu, kuaför, VIP hamam, sauna ve buhar odası ve
profesyonel masaj ekibinin bulunduğu spa merkezi de tatiliniz boyunca kendinizi
yenilemeniz için olanak sunuyor.Tatiliniz süresince, dünya mutfaklarından seçkin
lezzetlerin sunulduğu Center Ana Restoran ın yanı sıra, Nahm Türk A la Carte Restoran,
Cento İtalyan A la Carte Restoran, Aqua Deniz A la Carte Restoran ve Sake Uzak Doğu
A la Carte Restoran&#39;da muhteşem manzaralar eşliğinde farklı
tatlar keşfedebilirsiniz. Dilerseniz 24 saat açık olan Lobi Bar da veya gün batımını
seyredebileceğiniz masmavi Ege denizi manzarası ile Roof Bar da sevdiklerinizle vakit
geçirebilirsiniz. Deniz kıyısında ise farklı içecekler eşliğinde dans edebileceğiniz Arena
Bar sizi bekliyor.Tesiste hizmet veren Aury Kids Club, minik misafirlere eğlence dolu
vakit geçirme imkanı sunuyor. Profesyonel çalışanlar eşliğinde çocuklarınız gün boyu

doğa içerisindeki aktivitelere, pastacılık, resim, dans ve drama etkinliklerine katılarak
mutlu olurken, akşamları ise açık hava diskosunda doyasıya dans ederek tüm
enerjilerini atabilirler. 0-2 yaş bebekler içinse Mutlu Bebek Odası hizmet veriyor. Ayrıca
ana restoranda taze yiyeceklerle bebekleriniz için mama hazırlayabileceğiniz bir stant
mevcut. Çocuk sandalyeleri, odanızda park bebek yatağı ve resepsiyondan her daim
temin edebileceğiniz çocuk arabaları da tesisin sunduğu olanaklar arasında.Gün boyu
devam eden spor ve animasyon programları tatilinize renk katacak. Akşamları ise
birbirinden farklı şovlar ve deniz kenarında bulunan büyük açık hava disko sayesinde
tüm yılın stresinden arınabilirsiniz.PlajDenize sıfır konumdaki tesisin, 200 m
uzunluğunda kum plajı, 350 m uzunluğunda platformu ve 3 adet iskelesi bulunuyor.
Plajda ve açık havuzda, şezlong ve minder ücretsiz. Havlu ise depozitolu.
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