Fascinerende
Ervaring

Baia Lara ligt in Lara, de meest
populaire toeristenstad van
Antalya.
Het privilege, minimalistische
design en de servicekwaliteit
van Baia Hotels schijnen
onder de stralende zon van de
Middellandse Zee.

Ontdek

Locatie
In Baia Lara is het mogelijk om de vakantie
van uw dromen te hebben zonder te ver te
komen van de stad. Lara, met een van de

Certificaten
Het uitmuntendheidscertificaat
dat wij 5 opeenvolgende jaren
hebben behaald
Bezoek ons op Tripadvisor

grootste zandstranden van Turkije, is het

We zijn gegund voor de Hall of Fame
prijs die gegeven werd voor de
uitmuntendheidsprijs die gedurende 5
opeenvolgende jaren werd uitgereikt, door
de reisaanbevelingssiteTripadvisor, die door
de wereld het meest werd gevolgd.

meest populaire vakantiegebied van
Antalya met fijne zandstrand en heldere zee.
Baia Lara, gevestigd op een totale
oppervalakte van 57.000 m², ligt op een

We worden aanbevolen door
HolidayCheck.

afstand van 17 km van het stadscentrum van

We staan op de aanbevelingslijst van
HolidayCheck, een van de grootste hotel
evaluatieportals ter wereld.

Antalya, ligt op een afstand van 15 km van de
luchthaven en het unieke Lara strand van
2 km lang, ligt voor ons hotel.

Nadelige Gezondheid en
Veiligheid

ISO 9001:2015-Kwaliteitsmanagementsysteem
ISO 22000-Voedselveiligheidsmanagementsysteem
DSG-Nadelig gezondheids- en Veiligheidscertificaat

Pokóje
Deluxe
Heeft een aacommodatiecapaciteit
van 1 tot 3 personen (3 of 2+1), de
kamerbreedtes varieren tussen 28 m2
en 35 m2. In onze kamers met balkon of
terras, wordt een extra bed geplaatst. In
onze kamers zijn er alternatieven zoals
1 Frans bed of 2 Eenpersoonsbedden of
3 Eenpersoonsbedden of 1 Frans bed
en 1 Eenpersoonsbed. De vloeren zijn
bedekt met laminaat. Er zijn opties zoals
landuitzicht, zijdelings zee en zeeuitzicht.

Wij bieden een plezierige vakantie-ervaring met onze
kamers die gerenoveerd worden tot in het kleinste
detail en die geattendeerd worden met hun grote
oppervlakken tot minimalistische architect en details.

Unieke
Kamers

Kamer
Balkon
Telefoon
Minibar
Kassa
Boilerı
Koffie & Thee
LCD TV

Badkamer
Douche
Haardroger
Badjas
Slipper

Frans Balkon
Deluxe Kamers
Onze kamers zijn 28-35 m2 groot. De
vloeren zijn bedekt met laminaat.
Accommodatie is mogelijk van 1 tot 4
personen (2+2 of 3+1). Heeft een frans
balkon. De badkamer Heeft een douche.

Familiesuite
Deluxe
Kamers
Het bevindt op de bovenste 2
verdiepingen van ons hotelgebouw. Onze
kamers met 2 kamers en 2 badkamers
(douche), geven accommodatie
mogelijkheid van 1 tot 4 personen met
hun moderne design. De vloeren van de
kamers met 55 m2 grootte zijn bedekt
met laminaat. Onze kamers van in
totaal 32, hebben opties zoals land- en
zeeuitzicht.

Kamer
Badkamer
Douche
Haardroger
Badjas
Slipper

Kamer
Frans Balkon
Telefoon
Minibar
Kassa
Boiler
Koffie & Thee
LCD TV

Tussendeur in de
kamer
Slaapkamer
Kinderkamer
2 Badkamers
Minibar
Airconditioning
LCD (2 Stuks)
Kassa
Telefoon

Badkamer
2 Douchecellen
Jakuzzi op het Terras
Haardroger
Badjas
Slipper

Deluxe
Familiekamers
Onze kamers bestaan uit twee aparte
kamers, met een tussendeur en zijn 45
m2 groot. In één van de kamers is
er 1 tweepersoonsbed en in de andere
kamer zijn er 2 aparte bedden. De
vloeren ervan zijn bedekt met laminaat.
Accommodatie is mogelijk van 1 tot 4
personen (2+2, 3+1 of 4). Er zijn opties
van land- of zeeuitzicht. Deze kamers
hebben een douchecel.

Kamer
Frans Balkon
Telefoon
Minibar
Kassa

Badkamer
Boiler
Koffie & Thee
2 LCD TV

Douche
Haardroger
Badjas
Slipper

Quadro Deluxe
Kamers
Ons Quadro kamertype, dat groter is
dan onze standaardkamers, is speciaal
ontworpen voor gezinnen met kinderen
om comfortabeler te accommoderen.
Onze kamers met een tweepersoonsbed,
1 Eenpersoonsbed en 1 bank, zijn 40 m2
groot. Onze kamers die ontworpen zijn
in Baia-stijl voor de gezinnen die meer
ruimte willen hebben,
bestaan uit één kamer.

Kamer
Balkon
Telefoon
Miniibar
Kassa
Boiler
Koffie / Thee
LCD TV

Badkamer
Douche
Haardroger
Badjas
Slipper

Gehandicapte

Kamers
Onze 5 gehandicapte kamers,
ontworpen volgens ISO- en DSGNormen, bevinden op de 1. verdieping
(receptieverdieping) van ons complex.
Entree, badkamer, balkondeurbreedtes
en de mechanismen die de
bewegingen zullen vergemakkelijken
in badkamer van onze kamers met
noodhulpknoppen, zijn speciaal
ontworpen. De kamerbreedtes zijn 35
m2. De vloeren van onze kamers met
terras zijn bedekt met parket. Heeft
landuitzicht. Accommodatie is mogelijk
van 1 tot 3 personen (2+1 of 3).

Kamer
Terras
Telefoon
Minibar
Kassa
Boiler
Koffie & hee
LCD TV

Badkamer
Douche
Haardroger
Badjas
Slipper

Familie
Meerhuis
Accommodatie is mogelijk van 1 tot
4 personen (3+1 of 2+2). Alle kamers
hebben een terras aan ons Meerhuis
zwembad. Onze Familie Meerhuizen
hebben 2 kamers en 2 badkamers en
beide hebben een douchecel.

Onze kamers bestaan uit twee aparte
kamers en zijn 55-65- m2 groot. In één van
de kamers is er 1 tweepersoonsbed en in de
andere kamer zijn er 2 aparte bedden. De
vloeren zijn bedekt met keramiek.

Badkamer
2 Badkamer
Haardroger
Badjas
Slipper

Kamer
Terras
Telefoon
Minibar
Kassa
Boiler
Koffie & hee
LCD TV

Baia
Restaurant &
Brasserie
Ons hoofdrestaurant, dat variaties heeft
als geschikt voor elke smaak, zorgt
ervoor dat u tijdens uw vakantie bij elke
maaltijd naar een andere hoek van de
wereld reist voor de smaak.
In onze restaurtants en bars laten onze
chef-koks bij elke maaltijd hun talenten
zien.

Restaurants
Bars
en

Capaciteit
Gesloten plaats
Terras

550
350

In onze restaurants en bars laten
onze chef-koks hun talenten zien
bij elke maaltüjd voor u.

Opening-Sluiting
Baia Restaurant/ Ontbijtı
Patisserie / Laat Ontbijtı
Baia Restaurant /Lunch
Baia Restaurant / Avond Eten
Baia Restaurant / Avondbuffet

07:00-10:30
10:30-12:00
12:30-14:30
18:30-21:00
23:00-01:00

A’la Carte
Restaurant
In onze A’la carte restaurants, worden de
keukens van Middellandse Zee en Steak
menu’s, klaargemaakt met persoonlijke
presentaties van unieke keukens,
vergezeld met boetiekwijnen van nieuwe
wereld en inheemse producenten.

Enjoy
Snack
Ons Enjoy Snack Restaurant, dat uit
verschillende stations bestaat, staat
voor u klaar met verschillende fastfood
smaken.

Capaciteit
Gesloten Plaats

50

Opening-Sluiting
Scalini A’La Carte Italian/
La Salsita A’La Carte Mexico/
Kebapchi A’La Carte/

Opening-Sluiting
19:00-22:00
19:00-22:00
19:00-22:00

*A’la Carte Restaurants worden betaald en gereserveerd
en er is een servicekosten per persoon

12:00-15:30

Beach
Snack

Pubs

Sea Lounge Bar
Opening-Sluiting
24 Uur

De snacks smaken die u van het menu
op het strand kiest, worden aan uw tafel
geserveerd.

Lush Lobby Bar
Opening-Sluiting
08:00-00:00

Enjoy Pool Bar
Opening-Sluiting
Opening-Sluiting
12:00-15:30

10:30-23:00

Strand
Zwembaden

Pubs

en

Prince Disco
Opening-Sluiting
23:30-02:00

Gouden strand, paviljoens speciaal voor u,
prachtige loopplank en verfrissende drankjes...,
Gewoon liggen en in het blauw duiken..

Bidon Pub
Opening-Sluiting
24 Uur

Strand &
Paviljoen
Verkoelen met de service die u krijgt
terwijl u uitrust in onze paviljoens op ons
strand en onze loopplank, waar een 130
meter lang goudkleurig fijn zandstrand
samenkomt met de diepblauwe
Mİddellandse Zee.

12 Stuks
Paviljoens

Pools
Hoofdzwembad
Olympisch Zwembad
Lake House Zwembad
Kinderzwembad
Zwembad voor Volwassenen(+16)
Binnenzwembad
Overdekt Kİnderzwembad
Jacuzzi Zwembad (Binnen)
Aqua Tower met 9 glijbanen
Aqua Pool
Prive loopplank met de plaats om
te zonnen

1700 m²
550 m²
1100 m²
50 m²
200 m²
150 m²
13 m²
31 m²
650 m²
180 m²
600 m²

Voor Kinderen
Veilige en plezierige activiteiten gaan de hele
dag door, in gezelschap van professionele
zorgverleners in Mini Club met binnen- en
buitenruimtes.
Overdekt Kİnderzwembad (13 m² )
Kİnderzwembad (50 m²)
Mogelijkheid voor Kinderstoel en Babybed
Professionele Kinder- en
Babyverzorgingsdiensten
Kinderzwembad
Kinderanimatie
Mini Disco (Voor de Nachtshow)

Aquatower

9 Glijbanen

Aquatower met 9 glijbanen
Ons Zwembad geeft dienst op
een plaats van 650m2.
Opening-Sluiting
Mini Club

10:00-22:00

en

Spa

Spa en
Gezondheidscentrum

Schoonheidscentrum

13 Verschillende Massagekamers, Ayurveda,
Shiatsu, Thaise, Vip Massagekamers
Ons SPA & Schoonheidscentrum staat tot uw
dienst met comfortabele massageruimtes
in verschillende concepten om uzelf te
vernieuwen, uw lichaam en geest goed te
voelen.

Sauna
Stoombad
Turks Bad
Rustkamers
Huid- en Lichaamsverzorgingsunits
Kapper
Manicure & Pedicure
Shockdouches Fitnesscentrum
Jacuzzi

VIP
Massagekamers
Wij bieden een vredige ervaring met
barmhartige handen voor de balans van
lichaam en ziel. VIP-Massagekamers
zijn zorgvuldig ontworpen zodat u
kunt ontspannen en genieten van uw
vakantie.

Spa en
Gezondheidscentrum

Het centrum van rust, comfort en schoonheid is
dit jaar vernieuwd om u beter van dienst te kunnen zijn.

Grijp het
moment aan
Amusement en Activiteit

Onze professionele shows die
internationaal succes hebben behaald,
ontmoeten u elke avond op het Baia Lara
Podium.
U zult niet merken hoe de tijd verloopt met
hoofdzwembad en wedstrijden eromheen, plezierige
activiteiten en zachte animaties gedurende de hele
dag.

Animatie

Sport en
Activiteiten

Concerten

Wilt u ‘s middags en ‘s avonds
van muziek genieten in onze Sea
Lounge bar, die het mooiste strand
heeft van de Middellandse Zee?

U hoeft op vakantie geen sport te
onderbreken. U kunt naast onze
activiteiten waar u zowel plezier als sport
kunt hebben, zweten of genieten van de
buitenlucht in onze volledig uitgeruste
sportzaal.
2 tennisbanen, multifunctionele
basketbalvelden, voetbalveld,
strandvolleybal, waterpoloi step
aerobics, alle gemotoriseerde en niet
gemotoriseerde watersporten.

Vergaderzaal
Bursa Zaal
Capaciteit
Theaterindeling
Klassensysteemi
Banketsysteem

550
250
440

Uludağ Zaal
Capaciteit
Theaterindeling
Klassensysteemi
Banketsysteem

Vergaderzaal

100
40
50

Bodrum Zaal
Capaciteit
Theaterindeling
Klassensysteemi
Banketsysteem

100
50
50

DSG

Nadelige Gezondheid
en Veiligheid
Wij hebben in Baia Lara het project “Nadelige
Gezondheid en Veiligheid ManagementSysteem”
ten uitvoer gebracht, zodat iedereen alleen het
gewenste gebied zonder obstakels kan bereiken en die
omgeving effectief kan gebruiken.

*U kunt de diensten zien die bevinden in ons
complex voor de vakantie zonder barriere.

DSG

Nadelige Gezondheid
en Veiligheid

Gehandicapte Kamers
Rolstoel
Vierarmige Wandelstok
Duurzaam Loopapparaat
Gehoorapparaat
Trillend en Knipperend
Weksysteem
Draadloos
Noodhulpknop
Schaakspel
Backgammon
Braillie Alfabetboeken
Koptelefoon met Kabel

Gehandicapte Douchestoel
Vacuumhandvat
Allergeenmenu’s
Zwembadlandingsplatform
Ligstoelplaats (Zee)
Hoofdrestaurant Gehandicapte Tafel
Disco Nadelige Tafel en Ruimte
Gn. Ruimte Gehandicapte WC (binnen)
Gn. Ruimte Gehandicapte WC (buiten)
Nadelige Loge
Ligstoelplaats (Zwembad)
Induction Loop Systeem

