
OTEL BİLGİLENDİRME   

 

 Otel Adı  : Larissa Beach Club / Side 

 Kategori : Holiday Village 2 

Konsept : Her Şey Dahil (Misafirlerimizin her şey dahil konsept gereği kol bandı takma   

zorunluluğu vardır) 

Adres  : Kumköy Mevkii Side / Manavgat / Antalya 

 Tel  : 00 90 242 753 30 88 

 Fax  : 00 90 242 753 30 86 

Web Adresi  : www.larissahotels.com  

 E-Mail  : info@larissahotels.com  

 Wireless : Lobbyde ücretsiz 

 Ödeme Şekli : Nakit, Visa, Master Card 

 Evcil Hayvan : Kabul edilmiyor 

 Yabancı Diller : İngilizce, Almanca, Rusça  

 Mesafeler : Side   4 km 

    Manavgat   10 km 

   Alanya  55 km 

   Antalya 65 km 

    Havaalanı 55 km 

 Ulaşım   :Minibüs, Otobüs, Taksi (24 saat) 

 Konum  : Tarihi Side Yarımadasına 4 km uzaklıkta bulunan tesis 22.000 m2 alanda, 

denize sıfır ve    tamamen kumsal sahil şeridi üzerinde yer almakta ve Tesise ait özel plaj 

bulunmaktadır 

 

 KONAKLAMA;  

 Toplam oda sayısı : 300 

 Standart oda  : 248 

 Aile odası  : 50 

 Engelli odası  : 2 

http://www.larissahotels.com/
mailto:info@larissahotels.com


 Toplam yatak sayısı : 700 

 STANDART ODALAR, 

24 m2 (balkon dahil) büyüklüğünde olup tamamı balkonludur.1 büyük yatak veya 2 kişilik tek 

yataklıdır. Zemin seramik kaplıdır. Split klima sistemi, uluslararası uydu tv yayını, minibar, 

telefon,küvetli banyo, saç kurutma makinası, emanet kasası (ücretli) 

Standart odalarda; 2 kişi, 2+1 veya 3 kişi konaklama yapılabilir. 

AİLE ODALAR, 

46 m2(balkon dahil) büyüklüğünde olup tamamı ara kapılı 2 yatak odalı, tek banyolu ve 

balkonludur. Ebeveyn tarafı 1 büyük yatak ve/veya 2 kişilik tek yatak, çocuk tarafı ranza veya 2 

tek kişilik yataklıdır. Zemin seramik kaplıdır. Split klima sistemi, uluslararası uydu tv yayını, 

minibar, telefon, küvetli banyo, saç kurutma makinası. Emanet kasası (ücretli) 

Aile odalarında; 3 kişi, 2+2 veya 3+1  kişi konaklama yapılabilir. 

ENGELLİ ODALAR, 

Engelli misafirlerimiz için özel olarak tasarlanmış, banyo kapısı, lavabo, duş bölümü tamamen 

engelli misafirlerimize göre tasarlanmıştır. Diğer oda özellikleri standart odalar gibidir. Emanet 

kasası (ücretli) 

Standart oda  

      

YİYECEK & İÇECEK; 

Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri açık büfe, çay-kahve ve kurabiye saati, gözleme, gece 

yarısı çorbası, restaurant ve barlarda yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10.00-22.00 arası konsepte 

dahildir. Konsept dışı ithal içecekler, kokteyller, taze sıkılmış meyve suları ücrete tabidir. Alkollü 

içecekler kahvaltı saatinde ve şişede servis edilmez.18 yaşından küçüklere alkollü içecek servisi 

yapılmaz.  

ÜCRETSİZ,  

Kahvaltı  : 07.00-10.00  Ana Restaurant Açık Büfe 

Öğle Yemeği  : 12.00-14.00  Ana Restaurant Açık Büfe 

Akşam Yemeği : 19.00-21.00  Ana Restaurant Açık Büfe 

Mini Büfe  : Öğle ve Akşam yemeklerinde 

Kahve & Pasta Saati : 16.00-17.00  Havuz Bar 



Lobby Bar  : 10.00-22.00  Self Servis 

Havuz Bar  : 10.00-22.00  Self Servis  

Sahil Bar / Snack : 10.00-17.00   

Havuz Bar / Snack : 12.00-16.00 

Gözleme  : 10.00-17.00 

ÜCRETLİ, 

Tüm alkollü ithal içecekler, taze sıkılmış meyve suları, şişeli alkollü içecekler, kokteyller 

ÇOCUKLARA ÖZEL, 

Gün boyu çocuk animasyonu, mini club (4-12 yaş),çocuk oyun parkı, çocuk havuzu, bebek 

sandalyesi, bebek yatağı,  mini disco. 

 

    

 EĞLENCE AKTİVİTELERİ; 

ÜCRETSİZ AKTİVİTELER, 

Gün boyu devam eden animasyon, Amfi tiyatro, Fittness center, Türk hamamı, Sauna, Buhar 

odası, Masa tenisi, Dart, Aerobik, Su topu, Su jimnastiği, Özel gece ve dans showları, Şezlong, 

Minder, Gölgelik ve Plaj havlusu 

ÜCRETLİ AKTİVİTELER, 

Masaj ve cilt bakımları, Doktor hizmeti, Telefon, Fax, Emanet kasası, Su sporları 

HAVUZLAR, 

Bir adet yetişkin havuzu,bir adet çocuk havuzu ve bir adet  kaydırak havuzu olmak üzere 

toplamda 3 adet havuz bulunmaktadır 

 

 



   

 

   

 

 


