HOTEL TRIAS
Een eeuwenoud hotel met uitzicht op de baai van Palamós
Na een complete renovatie heropende dit
eeuwenoude hotel in 2005 haar deuren.
Hotel Trias is gelegen aan de kust met een
prachtig uitzicht over de baai van Palamós,
op slechts een paar minuten lopen van het
centrum van de stad. Bekende persoonlijkheden zoals Truman Capote en Ava Gardner
verbleven in het hotel en door sommigen
wordt Hotel Trias ook wel "het hotel van de
sterren" genoemd.

boulevard bevind zich La Corniche, de
vriendelijke strandlocatie van Hotel Trias,
ingericht in pure maritieme stijl. Het is de
ideale omgeving om van heerlijke gerechten
te genieten en spectaculaire cocktails te
proeven terwijl u ontspant met het rustgevende geluid van de zee op de achtergrond.

Het interieur is geïnspireerd op een maritieme sfeer met een mediterraan tintje,
waarin wit wordt gecombineerd met gedurfde kleuren en eigentijdse ontwerpen. Het
hotel heeft 80 tweepersoonskamers en 2
junior-suites, allen met badkamer (douche),
televisie, telefoon, gratis WIFI, kluisjes, verwarming en airconditioning. Het hotel heeft
ook twee vergaderzalen met daglicht, ideaal
voor zakelijke bijeenkomsten, conferenties of
presentaties.

Andilana Hotels & Resorts bieden een combinatie van gastronomie en accommodatie
met inspirerende interieur ontwerpen, strategische locaties en een uitstekende service
tegen betaalbare tarieven. Hotel Trias en
La Malcontenta hotel in Palamós en Hotel
Market in Barcelona, worden vergezeld door
international Hotel Sirangan, een strand resort in de Filippijnen, Le Château Brangoly
in het zuiden van Frankrijk en
Hotel Mogambo in
Madagaskar.

Het restaurant biedt een breed scala aan
traditionele en mediterrane gerechten met
een dagmenu en à la carte gerechten met
verse producten en verse vis, rechtstreeks
van de vismarkt van Palamós en vlees uit
Girona.
Als u ontspannen wilt genieten van een
drankje of een boek wilt lezen, is de Ruark
bar een ideale setting. En wanneer de zomer aanbreekt, zijn het buitenzwembad en
het terras de “place to be” om van de bevoorrechte locatie en het zeezicht van het
hotel te genieten. Op de tegenover gelegen
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BELEEF EEN UNIEK EN ONVERGETELIJK
VERBLIJF AAN ZEE

Reserveer nu voor een zalig
verblijf:
Hotel Trias
Passeig del Mar s/n
17230 Palamós, Spain
Hotel +34 972 601 800
Restaurant +34 972 115 522
INFOTRIAS@HOTELTRIAS.COM
WWW.ANDILANAHOTELS.COM
Alle medewerkers spreken Engels
en/of Nederlands.

Kekke stek!

