Royal Holiday Palace
Lara, Turcia

Descriere Royal Holiday Palace 5*, Lara, Turcia
Royal Holiday Palace – unul dintre hotelurile ce apartine grulupui Stone, deschis in Aprilie 2019 si contruit pe o
suprafata de 53.000 m2. Este aplasat la o distanta de doar 17 km pana in centrul orasului Antalya si 15 km fata de
Aeroportul International ceea ce face sa fie foarte avantajos familiilor cu copii datorita transferului foarte scurt.
Arhitectura in stil chateau, camerele confortabile si elegante fac sa fie hotelul ideal pentru o vacanta de vis. Hotelul
ofera servicii si facilitati de calitate : restaurant principal, 5 restaurante a la carte, 10 baruri, piscina exterioara, piscina
interioara (pe perioada iernii 1.11-31.03, cu incalzire), aqua park cu 5 tobogane , centru SPA , cabinet medical, coafor,
lant de magazine, spalatorie, curatatorie chimica, 3 sali de conferinte, internet WiFi (gratuit pe intreg teritoriul
hotelului), internet cafe (contra cost). Alte facilitati: baie turceasca, sauna, baie cu aburi, sala de fitness, aerobic, aqua
aerobic, volei pe plaja, teren de tenis cu suprafata dura, tenis de masa, animatie, muzica live si discoteca. Facilitati
camere: Hotelul ofera camere frumos decorate si mobilate precum: baie cu cada sau dus, foehn, papuci (gratuit), aer
conditionat centralizat , televizor, telefon, minibar, seif (gratuit), balcon fierbator (set ceai si cafea), room service (24
ore, contra cost), internet WiFi (gratuit). Facilitati pentru copii: piscina, 3 tobogane , loc de joaca miniclub (4-12 ani),
lunaparc si servicii babysitting ( contra cost).
Localizare
Hotelul Royal Holiday Palace este situat pe malul mării, la 17 km de centrul orașului și la 15 km de aeroport. Hotelul
este deschis în anul 2011 și este alcătuit dintr-o clădire principală cu 10 etaje.
Facilitati hotel
Hotelul deține un restaurant principal, 5 restaurante a la carte (pescăresc, mexican, italian, grill, asiatic - contra cost,
cu rezervare prealabilă), 9 baruri, 2 piscine exterioare cu tobogane, o piscină interioară, 3 săli de conferințe, o sală de
evenimente, magazine, cinema, programe de animație, muzică live, internet Wi-fi (în lobby).
Facilitati camere
Toate camerele sunt dotate cu aer condiționat, telefon, internet Wi-fi, TV prin satelit, uscător de păr, baie cu duș sau
cadă, mini bar, seif (gratuit), balcon, room-service (contra cost).
Facilitati pentru copii
Hotelul oferă pentru copii un mini-club (4-12 ani), Luna Park, 2 piscine cu tobogane, tobogane, loc de joacă special
amenajat și programe de animație cu personal specializat, mini disco, baby-sitting (cu rezervare), pătut la cerere și
bufet special în cadrul restaurantului principal.
Sport si agreement
Hotelul dispune de baie turcească, saună, baie cu aburi, aqua gym, jacuzzi, sală de fitness, volei, baschet, tenis de
masă, darts, biliard, bowling, sporturi acvatice.
Plaja
Plaja hotelului este privată cu nisip, iar șezlongurile, umbrelele și prosoapele de plajă sunt gratuite.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.01.2022 19:10)

• Sejururi externe plecari in perioada noiembrie 2021- aprilie 2022: 30% avans la inscriere; Restul de 70% se achita cu
pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise. • Sejururi externe plecari in perioada mai 2022- octombrie 2022:
20% avans la inscriere; Restul de 80% se achita cu pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.01.2022 19:10)

