
FUN SUN CLUB SAPHIRE 

Adres  : Tekirova Mh. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:18 07995 Tekirova, Kemer – Antalya - TÜRKİYE 
Telefon  : +90 242 821 46 00 
Fax  : +90 242 821 46 04 
Web  :  www.larissahotels.com 
E-mail  :  info@larissahotels.com 
Otel Konsepti   : Ultra Herşey Dahil 
Kullanım Alanı  : 38.000 m² 
Kategori : 5 Yıldız 
Oda Sayısı  : 276 oda (Ana Bina 214 oda / Anex 62 oda) 
Yatak Sayısı : 590 
Konuşulan Diller :Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca 
Sahil : Özel Plaj (Kum ve Çakıl) 
Evcil Hayvan   : Evcil Hayvan Kabul Edilmiyor. 
Konum : Larissa Club Saphire, Tahtalı dağı eteklerinde, doğal çam ormanları ve   Akdeniz’in berrak sularının buluştuğu 

eşsiz doğal güzellikte ki, Phaselis ve Olympos antik kentleri arasında yer alan Tekirova’da bulunmaktadır.  

MESAFELER 

Kemer   :16 km 

Antalya  :60 km 

Havalimanı  :73 km 

Olympos / Çıralı  :20 km 

Tahtalı Teleferik   :  7 km 

Phaselis Antik Kenti :  6 km 

Tekirova  :  2 km 

Transport  : Otel önünden dolmuş ve taksi ile ulaşım sağlanır. 

KONSEPT 

Ücretsiz Servis ve Aktiviteler; 

Kahvaltı, öğle Yemeği, akşam yemeği, gece büfesi (Ana Restaurantta açık büfe), Öğle ve akşam yemeklerinde özel çocuk 

büfesi, bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler, snack barda yemek servisi, pastane, barlarda sıcak ve soğuk 

içecekler, Türk kahvesi ve özel kahve çeşitleri, bebek arabaları, havuzlar, kaydıraklar, odalardaki emanet kasası, minibar, 

fitnes center, hamam, sauna, dinlenme odaları, mini club, mini disco, çocuk oyun parkı, tenis kortu, tenis topları ve 

raketleri, satranç, tavla, oyun kartları, mini futbol, dart, boccia, masa tenisi, plaj voleybolu, havuz oyunları, oryantal kursu, 

step, aurobik, canlı müzik, disco, sahilde ve havuzda şezlong ve şemsiye, plaj havlusu (kartlı), otel genelinde wi-fi ve 

otopark, 7 gece ve üzeri konaklamaya 1 ücretsiz a la carte restaurant rezervasyonu. 

Ücretli Aktivite ve Servisler: 

A la carte Restaurants, özel yerli ve yabancı içecekler, enerji içecekleri, taze sıkılmış meyve suları, oda servisi, secret 

garden ( özel servisli sahil evleri )  ,oyun merkezi, tenis dersleri, kuaför, market, 

mağazalar, telefon, fotokopi, fax, su sporları, çocuk bakıcılığı, fotoğraf servisi, çamaşırhane hizmetleri, 

doktor, cilt bakımı ,kese, masaj, nargile, toplantı ekipmanları. 

DOCTOR SERVİSİ 

Belli saatlerde hemşire. 

ALIŞVERİŞ MERKEZİ 

Kuyumcu, Derici, Market, Butik, Hediyelik Eşya, Kuaför, Doktor Ofisi, Fotoğrafçı, Rent a Car. 

ODALAR 

mailto:info@larissahotels.com


Tesisimiz Ana binada 214 oda Anex’ler de 62 oda olmak üzere toplamda 276 oda ile misafirlerine hizmet vermektedir. 

 
 Standart Oda 

 248 adet / 22 m² 

(2 Engelli odası)  

 

. 
İki adet tek kişilik veya bir çift kişilik yatak, uydu yayınlı LCD TV, direkt hatlı telefon, minibar, 

merkezi klima, halı veya seramik kaplı zemin, banyo (duşa kabin), WC, saç kurutma makinesi, 

elektronik kasa(ücretsiz) bulunmaktadır. Odaların bazıları ana bina, bazıları anex bahçe binada 

yer almaktadır. Maximum 3 yetişkin konaklayabilir. 

   
  
Aile Odası  

28 adet /33 m² 

  
 
 
 
 

 
1 yatak odası + 1 salon bulunmaktadır yatak, uydu yayınlı LCD TV, direkt hatlı telefon, minibar, 

merkezi klima, halı veya seramik kaplı zemin, banyo (duşa kabin), WC, saç kurutma makinesi, 

elektronik kasa (ücretsiz) bulunmaktadır. Odaların bazıları ana bina, bazıları anex bahçe binada 

yer almaktadır. Minimum 3 yetişkin, maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk konaklayabilir.  

 

Odalara giriş saati 14:00’den itibaren başlar. Odalardan çıkış saati en geç 12:00’dir. 
 

HAVUZLAR 

Ana Havuz                       Tatlı Su       500  m² (2 Kaydıraklı ) 

Relax Havuz                     Tatlı Su  320  m²  

Ana Çocuk Havuzu         Tatlı Su        20 m² 

Kapalı Havuz                    Tatlı Su    54 m² 

Kapalı Çocuk Havuzu      Tatlı Su   22 m² 

SAHİL 

155 m. uzunluğunda kum ve ince çakıl plaj, şezlong, şemsiye, plaj havlusu (kartlı), 

Secret  Garden (özel servis hizmeti bulunan sahil evleri) 

 

Havuz ve sahil hizmetleri 07:00/19:00 saatleri arasında hava koşulları uygun olduğunda verilebilir.  

                                                              

YİYECEK & İÇECEK 

Özel çocuk bölümü ve diyet büfesi içeren 1 ana restaurant, 5 adet bar, 1 adet pastane, 3 adet A’la carte restaurant, 1 adet 

yarı açık disko, havuz kenarında snack servis, gözleme servisi, pizza servisi. 

 

YİYECEK SERVİSİ 

Zaman  Servis                          Restaurant 

07:00-10:00 Kahvaltı   Ana Restaurant 

10:00-11:00 Late breakfast (buffet) Ana Restaurant  

12:00-16:00 Snack/Fast Food Service Snack Restaurant 

12:00-17:00 Cake & Cookies                                                          Pastane 

12:30-14:30 Buffet Lunch                 Ana Restaurant  

13:00-16:00 Ice cream service                 Havuz Bar 

16:00-17:00 Coffee break time (with waffle) Havuz Bar 

18:30-21:30 Buffet Dinner  Ana Restaurant 

23:30-00:30 Midnight Snacks Ana Restaurant 

Lunch and dinner times Diet Cornet  Ana Restaurant 

07:00 – 00:30 Baby Corner  Ana Restaurant 

 

 



A’LA CARTE RESTAURANTLAR 

Zaman  Mutfak 

19:00-21:00 

19:00-21:00 

19:00-21:00 

Seaport Restaurant  

İtalyan Restaurant  

Türk  Restaurant     

A’la carte Restaurant ,haftada 6 gün rezervasyonlu ve ücretli (min. 10 kişi-max. 50 kişi) 

Misafirlerimiz A la Carte Restaurantımızdan konaklamaları boyunca 1 defa ücretsiz rezervasyon yaptırarak 

faydalanabilir. (7 gece ve üzeri konaklamaya 1 ücretsiz A la Carte) 

CAFE & BARLAR 

Zaman Servis Bar 

10:00-24:00 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Pool Bar 

10:00-18:00 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Relax Pool Bar 

10:00-24:00 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Lobby Bar 

24 saat açık Alkollü ve Alkolsüz İçecekler  Chillout Bar 

10:00-24:00 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler  Servis Bar 

23:30-02:00 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Disco Bar 

BALAYI KONSEPTİ 

Giriş günü odaya meyve sepeti ve şarap ikramı. Konaklama esnasında uygun olan bir gün odada kahvaltı ikramı. Bir akşam A la 

Carte Restaurantlarımızın birinde öncelikli  rezervasyon. Balayı çiftlerine Spa merkezinde alacağı hizmetlere %10 indirim 

uygulanır. 

ANİMASYON VE SPOR AKTİVİTELERİ 

Gündüz Animasyonu Plaj voleybolu, su jimnastiği, mini futbol, masa tenisi, step-aerobik, tenis, boccia, havuz 

oyun ve yarışmaları, dart, oryantal kursu, mini club, fitness center. 

Akşam Programları Canlı Müzik (haftanın belli günlerinde), animasyon gösterileri, dans ve akrobasi şovları, 

Türk gecesi (haftada bir gün), disko  

Çocuk Animasyonu Haftanın yedi günü mini club hizmeti. Mini club çalışma saatleri 10:00-12:00 ve 14:30-

17:00 arasındadır. 

0-3 yaş grubu, 4-8 yaş grubu, 9-12 Yaş grubu, 13-16 yaş genç grupları için özel aktiviteler. 

Çocuk havuzu, oyun odası, çocuk büfesi ve oyun alanı 

Dış  mekanlarda bulunan outlet ve programların, saatleri ve hizmet yerleri hava şartlarına göre degişebilir veya iptal 

edilebilir.  

 HERŞEY DAHİL KONSEPTİNE DAHİL OLAN HİZMETLER 

 A'la Carte Restaurantlar ( rezervasyonlu) Konaklamanız boyunca bir defa ücretsiz. (7 gece ve üzeri konaklamaya 1

ücretsiz A la Carte)

 Odalarda Çay kahve seti

 Su ısıtıcı kettle, Mikrodalga (Ana Restorant), Meyve suyu sıkacağı (Ana Restorant) gündüzleri

 Kahve ve pasta Saati

 Aqua Park



 Belli saatlerde külah dondurma

 Sahilde ve havuzda şemsiye, şezlong ve plaj havlusu.

 Ana Restaurantta açık büfe Kahvaltı, Geç kahvaltı, Öğle yemeği, Akşam yemeği ve Gece yemeği

 Pastane

 Tüm alanda ve odalarda Wi-fi

 Çocuklar için Mini club, uyku odası, Mini disco, restaurantta bebek sandalyesi.

 Fitness center (16 yaş üstü misafirlerimiz kullanabilir.)

 Kütüphane, karaoke, disko

 Hamam, Sauna, buhar odası , Jacuzzi, Mini footbol, mini basketbol,

 Tennis courts

 Masa tenisi, Boccia, Aerobic, Step, Su jimnastiği, Dart, Chess, Beach voleybol, Beach footbol

 Footbol, Yoga, pilates

 Bebek arabası

ÜCRETLİ HİZMETLERİMİZ 

 Premium içkiler, Özel yerli ve yabancı şaraplar, Su hariç bütün şişeli içecekler.

 Taze sıkılmış meyve suları

 Massage, Peeling, Health center

 Oda servisi

 Bebek bakımı, pavilion servisi, özel günler için sürpriz paketleri.

 Tenis dersleri, tenis kort ışıklandırması

 Doctor, rent a car, bisiklet kiralama

 Ambalajlı paket dondurmalar

 A'la Carte Restaurantlar

 Telefon, fax, fotokopi

 Çamaşırhane servisi

 Bütün alışveriş dükkanları

 Susporları (Ringo, parachute, jetski, banana, catamaran, canoe, water bicycie, surfing,  wakeboard, water-ski)

 Erken giriş ve geç çıkış

 Masaj, güzellik merkezi, kuaför, maske

 Ginger kiralama

Larissa Club  Saphire yukarıda belirttiği tüm hizmetlerde, yerlerinde veya saatlerinde değişiklik yapma hakkını saklı 

tutar.  


