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Descriere TRENDY HOTEL LARA 5*, Lara, Turcia
Hotelul se afla in Lara, la 15 km de aeroport si la 25 de km de centrul orasului Antalya. Deschis in 2016, hotelul
dispune de 674 de camere. Plaja este la 450 de metri de hotel si este o plaja privata cu nisip. Localizare Hotelul Trendy
Lara a fost deschis în anul 2016, se află la 450 m de mare și la 15 km de aeroport. Facilitatile hotelului Hotelul deține
un restaurant principal, 5 restaurante a la carte (cu specific italian, grecesc, asiatic, steakhouse și internațional – o
dată pe sejur gratuit), patiserie, 9 baruri, o piscină exterioară și una interioară, Aqua Park, centru SPA, Wi-fi gratuit pe
toată suprafața hotelului, spectacole de animație și muzicale, magazine, lift, parcare gratuită. La piscină, umbrelele și
sezlongurile sunt gratuite. Facilitati camere Toate camerele sunt mobilate modern și sunt dotate cu baie proprie,
uscător de păr, articole de toaletă gratuite, seif (gratuit), aer condiționat, telefon, TV, mini bar (se aprovizionează zilnic
cu apă, bere și băuturi răcoritoare), set pentru cafea și ceai. Facilitati pentru copii Hotelul oferă un Aqua Park pentru
copii cu 4 tobogane și un mini club (4-12 ani). Sport si agreement Turiștii de pot bucura de următoarele facilități: baie
turcească, saună, baie de aburi, Jacuzzi, gimnastică, cursuri de dans, tenis de masă, volei, jocuri la piscină, darts, tenis,
centru fitness, iar contra cost pot beneficia de anumite tipuri de masaje și tratamente. Plaja Hotelul deține plajă privată
cu nisip, asigurându-le turiștilor transferul direct cu shuttle bus. Plaja este lată, cu intrare lină în apă, ideală pentru
familiile cu copii. Hotelul dispune de 2 unitati de incarcare a autoturismelor electrice. Acestea pot fi folosite doar de
turistii cazati in hotel si serviciul este contra cost.
Hotel Website: https://www.trendy.com.tr/en-us/hotels/lara
Localizare
Hotelul Trendy Lara a fost deschis în anul 2016, se află la 450 m de mare și la 15 km de aeroport.
Facilitatile hotelului
Hotelul deține un restaurant principal, 5 restaurante a la carte (cu specific italian, grecesc, asiatic, steakhouse și
internațional – o dată pe sejur gratuit), patiserie, 9 baruri, o piscină exterioară și una interioară, Aqua Park, centru SPA,
Wi-fi gratuit pe toată suprafața hotelului, spectacole de animație și muzicale, magazine, lift, parcare gratuită. La
piscină, umbrelele și sezlongurile sunt gratuite.
Facilitati camere
Toate camerele sunt mobilate modern și sunt dotate cu baie proprie, uscător de păr, articole de toaletă gratuite, seif
(gratuit), aer condiționat, telefon, TV, mini bar (se aprovizionează zilnic cu apă, bere și băuturi răcoritoare), set pentru
cafea și ceai.
Facilitati pentru copii
Hotelul oferă un Aqua Park pentru copii cu 4 tobogane și un mini club (4-12 ani).
Sport si agreement
Turiștii de pot bucura de următoarele facilități: baie turcească, saună, baie de aburi, Jacuzzi, gimnastică, cursuri de
dans, tenis de masă, volei, jocuri la piscină, darts, tenis, centru fitness, iar contra cost pot beneficia de anumite tipuri
de masaje și tratamente.
Plaja

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 01:53)

Hotelul deține plajă privată cu nisip, asigurându-le turiștilor transferul direct cu shuttle bus. Plaja este lată, cu intrare
lină în apă, ideală pentru familiile cu copii.
Info
***Descrierea este cu caracter informativ.
Pentru descrierea exacta este necesara consultarea site - ului oficial al hotelului si a fact sheet - ului.
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