MP HOTELS LABRANDA
ALANTUR
Alanya, Turcia
Kestel Mah. Sahil Cad. No:2 Alanya-Antalya, Turkey

Descriere MP HOTELS LABRANDA ALANTUR 5*, Alanya, Turcia
Localizare: Hotelul este situat lângă orașul Alanya si la 140 km de aeroportul din Antalya. Hotelul a fost deschis în 2017
si se intinde pe o suprafața totală a teritoriului de peste 40.000 mp și include o grădiniă botanică cu numeroase specii
de plante și copaci. Facilitati hotel: Hotelul pune la dispozitia turistilor restaurant principal, restaurant cu specific
italian, pool bar, bar pe plaja, centru SPA, receptie deschisa 24 h, parcare gratuita, 3 piscine exterioare, 1 piscina cu 3
tobogane, 2 piscine penru copii, mini club, sala de conferinte, programe de animatie. Facilitati camere: Hotelul este
format dintr-o clădire principală cu 4 etaje și 3 anexe cu 3-4 etaje, ce au în total un număr de 350 de camere cu vedere
la mare, la piscină și la grădină.Camerele sunt dotate cu balcon/terasa, telefon, TV, AC, seif, facilitati pentru preparare
ceai/cafea, minibar, papuci. Facilitati pentru copii: Hotelul pune la dispozitia copiilor mini-club 4-12 ani,meniu special
pentru copii,piscina,loc de joaca,diferite activitati distractive si educative,inghetata(contra cost),bona(contra cost).
Hotel Website: https://www.labranda.com/alantur
Localizare
Hotelul este situat pe o plajă de 400 de metri din Alanya. La Castelul Alanya se poate ajunge în 15 minute cu mașina,
iar centrul orașului Alanya se află la 5 km.
Facilitati hotel
Hotelul pune la dispozitia turistilor restaurant principal, restaurant cu specific italian, pool bar, bar pe plaja, centru SPA,
receptie deschisa 24 h, parcare gratuita, 3 piscine exterioare, 1 piscina cu 3 tobogane, 2 piscine penru copii, mini club,
sala de conferinte, programe de animatie.
Facilitati camera
Camerele sunt dotate cu balcon/terasa, telefon, TV, AC, seif, facilitati pentru preparare ceai/cafea, minibar, papuci.
Info
***Descrierea are caracter informativ.
Este necesara consultarea site - ului oficial si a fact sheet - ului hotelului.

• 20% avans la inscriere; • Diferenta se achita cu pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:35)

