IC Green Palace
Lara Kundu, Turcia

Descriere IC Green Palace 5*, Lara Kundu, Turcia
Hotelul are un total de 429 camere, din care 379 camere standard (26 mp; 2 + 1 pax),29 camere familiale (52 mp,
formate din doua dormitoare si living) 12 suite junior (33 mp, 2 + 1 pax, formate din dormitor si camera de zi),5
camere pentru persoane cu dizabilitati (26 mp, fiecare camera are acces la lift si facilitati specifice)1 suite pentru copii
(52 mp si formate din dormitor si camera amenajata special pentru copii, cu paturi twin),2 suite regale (131 mp cu
doua dormitoare cu bai separate, jacuzi in baia aferenta dormitorului principal, si camera de zi, servicii VIP la cerere),1
suita prezidentiala (213 mp este formata din 3 dormitoare, unul mai mic cu baie cu cabina de dus pentru servitor,
living spatios cu masa pentru cina si birou de lucru, concept VIP la cerere). Toate camerele din cladirea principala sunt
cu vedere spre mare sau gradina, cu balcon / terasa, baie privata cu cada, uscator de par, aer conditionat, telefon
direct, minibar, seif (cu plata), TV(LCD) satelit si muzica, mocheta.
Informatii despre Camere
Hotelul are un total de 429 camere, din care 379 camere standard (26 mp; 2 + 1 pax),29 camere familiale (52 mp,
formate din doua dormitoare si living) 12 suite junior (33 mp, 2 + 1 pax, formate din dormitor si camera de zi),5
camere pentru persoane cu dizabilitati (26 mp, fiecare camera are acces la lift si facilitati specifice)1 suite pentru copii
(52 mp si formate din dormitor si camera amenajata special pentru copii, cu paturi twin),2 suite regale (131 mp cu
doua dormitoare cu bai separate, jacuzi in baia aferenta dormitorului principal, si camera de zi, servicii VIP la cerere),1
suita prezidentiala (213 mp este formata din 3 dormitoare, unul mai mic cu baie cu cabina de dus pentru servitor,
living spatios cu masa pentru cina si birou de lucru, concept VIP la cerere). Toate camerele din cladirea principala sunt
cu vedere spre mare sau gradina, cu balcon / terasa, baie privata cu cada, uscator de par, aer conditionat, telefon
direct, minibar, seif (cu plata), TV(LCD) satelit si muzica, mocheta.
Facilitati
Hotelul dispune de restaurant principal pentru bufet deschis, sunset snack bar pentru gustari, Aloha beach bar, 6
restaurante a la Carte: Cavalli (Italian), Casa (Mexican), Canton (Chinezesc), Sushi (Japonez), Fes (Turcesc), Green Fish
(mediteranean).Lobby Bar, Swim -Up Pool Bar, Vitamin Bar, IC Cofee, IC Cream World, "Free Zone" Disco Bar.
Magazine, coafor, doctor, baby sitting, spalatorie si curatatorie, internet cafe, centru de inchirieri de masini aceste
servicii sunt cu plata.
Deasemenea hotelul dispune de piscina in aer liber si interioara, piscine pentru copii, tobogane cu apa, centru de
fitnes, sauna, baie turceasca, terenuri de tenis, mini football - gratuit. Serviciile cu plata sunt: sporturile de apa, tenisul
pe timp de noapte, lectiile de tenis, echipamentrul de tenis, masajul, biliardul si jocurile pe calculator. Program de
animatie zilnic, seara show - uri. Mini club pentru copii. Cursuri de dans, servicii SPA.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.12.2021 22:41)

