
                                                                     

LARISSA PHASELİS PRİNCESS 

 

Adres  :                              No:1  Kemer–Antalya 

Tel       :                              +90 242 813 51 50 

Fax      :                               +90 242 851 40 69 

Web     :                              www.larissahotels.com 

E-mail :                              info@larissahotels.com  

Konum: Otel, denizin kristal berraklığında olduğu ve etrafı çam ağaçları ile çevrili olan Tekirova'da yer 
almaktadır. Tekirova, Toros dağlarının muhteşem doğasından yararlanır ve 2.365m ile Tahtalı Dağı'nın 
altında, Phaselis ve Olympos antik kentlerinin yakınında yer alır. 
 

Otel Konsepti    Ultra Her Şey Dahil 

Alan                             36.423 m² 

Oda sayısı                  385  

Yatak sayısı               770 

Konuşulan Diller       Türkçe – Rusça – İngilizce – Almanca  

Plaj                               Denize 0, Özel Plaj (Kum - Çakıl) 

Havuzlar                      Ana Havuz 900 m² ve Captain’s Havuzu 600 m²  kaydıraklı   

Evcil Hayvanlar          İzin Verilmez 

İnternet servisi           5mbps, Lobby alanında ücretsiz 

Mesafe:                         Kemer Merkez :                             17 km. 
                                        Havalimanı  :                                  73 km. 
                                         Antalya Merkez :                          60 km. 
                                         Olympos/Çıralı :                            20 km. 
                                         Tahtalı Teleferik  :                         6 km. 
                          Faselis Antik Kenti :                       7 km. 
 

Ulaşım                          Otelin önünde dolmuş ve taksi durağı mevcuttur. 

Konsept 

Dahil Olan Hizmetler ve Faaliyetler; 

 

Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, gece yemeği (makarna ve çorba), çocuk büfesi, ev içi ve bazıları 

uluslararası alkollü ve alkolsüz (alkolsüz) içecekler, snack restoran, cafe, pastane, barlar, gündüz ve gece 

animasyonları, yüzme havuzları, su kaydırakları, kasa, minibar (günde bir kez doldurulan alkolsüz 

içecekler), fitness center, Türk hamamı, sauna, dere odası, dinlenme odası, mini kulüp, mini disko, çocuk 

oyun alanı, tenis kortları, tenis topları ve raketler, satranç, tavla, kart oyunları, mini futbol, dart, boccia, 



masa tenisi, okçuluk, atış, plaj voleybolu, havuz oyunlar, dans dersleri, step-aerobik, canlı müzik, disko, 

plaj havlusu (kart sistemli), güneşlik, şezlong, minder, lobi alanında Wi-Fi. 

 

Hariç Tutulan Hizmetler ve Faaliyetler: 

 

A la carte restoranlar, özel alkollü içecekler, enerji içecekleri, cabana sahil pavyonu, oyun salonu, 

 internet cafe, tenis dersleri, kuaför, alışveriş merkezi, telefon, faks, fotokopi, su sporları, 

bebek bakıcılığı, bebek arabası, fotoğraf servisi, nargile, çamaşır servisi, doktor, SPA ve güzellik merkezi, 

toplantı ekipmanları. 

 

Odalar: 

 

Otel 2 bloktan oluşmaktadır 

  
Standart oda  
 
Maksimum kapasite 3 yetişkin 
Otelimizde 353 standart oda bulunmakta olup, 3 oda engelli misafirlerimiz için hazırlanmıştır. 
Her odada 20 m², halı veya karo zemin, balkon ve banyo bulunmakta olup, bir adet çift kişilik veya iki adet 
tek kişilik yatak, 26 ”LCD TV, uydu yayını, TV'den müzik yayını, mini bar, telefon, klima (göre çalışır. hava 
koşullarına) ve elektronik kasa.  
 
                                         
Havuzlar 

                                                   Tür                         Derinlik (min / maks.)      Genişlik 

Ana havuz                                 Tatlı Su                 125cm / 206cm                    900 m² 

Ana çocuk havuzu                   Temiz su               35cm                      55 m². 

Aqua Havuz                              Temiz su               110cm/140cm.                     600 m². (Şelale,2 slaytlar, jakuzi) 

Aqua çocuk havuzu                  Temiz su              35cm                                      22 m². 

 

 

Kumsal 

Larissa Phaselis Princess, 123 m uzunluğunda ve 45 m genişliğinde özel bir plaja sahiptir. 

Otel misafirlerine iskele, plaj havlusu (kartlı), güneşlik, şezlong, minder ücretsizdir. Cabana (ücretli). 

 

 

 

Yiyecek ve İçecek 

Yiyecek ve İçecek hizmetleri saat 10: 00-00: 00 arası konsepte dahildir. 

 

Çocuk ve diyet büfesi de sunan 1 ana restoran, 7 bar, 3 alakart restoran, sahilde 1 snack restoran ve pizza 

köşesi bulunmaktadır. 

 

Yemek servisi 

Zaman  Servis                             Restaurant 

07:00-10:30 Açık Büfe Kahvaltı                               Ana restaurant 

12:00-16:00 Snack/Fast Food Hizmeti                Snack restaurant 



12:30-14:00 Açık büfe öğle yemeği                              Ana restaurant 

16:00-17:00 Çay zamanı                                           Ana Havuz Alanı 

19:00-21:00 Açık büfe akşam yemeği                            Ana restaurant 

23:00-00:00 Gece yemeği (Çorba)                                               Ana restaurant 

 

A’la carte restaurants 

Zaman                 Servis                                       Restaurant                      

19:00-22:00                             Turkish Restaurant*                            Topkapı  A’la carte restaurant 

19:00-22:00                             Fish Restaurant*                            Sea Port  A’la carte restaurant 

19:00-22:00                             İtalian Restaurant*                            Sea Port A’la carte Restaurant 

 
* Haftada iki kez (ücretli) 
* Kapasite: Min. 10 kişi / maks. 50 kişi 
 
 

Cafe&Bars 

 

Time Service                                                        Bar 

10:00-17:00 Alkol ve Soft İçecekler                             Beach Bar  

10:00-23:00 Alkol ve Soft İçecekler                             Teras Bar 

11:00-18:00 Alkol ve Soft İçecekler                             Captain’s Bar 

12:30-14:00 Alkol ve Soft İçecekler                             Servis Bar 

19:00-21:00 Alkol ve Soft İçecekler                             Servis Bar 

18:00-23:00 Alkol ve Soft İçecekler                             Lobby Bar 

19:30-24:00 Alkol ve Soft İçecekler                             Camelia Bar 

23:00-02:00 Alkol ve Soft İçecekler                              Disco Bar 

   

Animasyon ve Spor Aktiviteleri 

Gündüz 

animasyonları: 

 

Sabah GYM, plaj voleybolu, havuz GYM, mini futbol, masa tenisi, boccia, tenis, 

okçuluk, atış, havuz oyunları, dans dersleri, dart, animasyon gösterileri. 

Gece animasyonları: 
 

Canlı müzik (haftada bir), amfi tiyatroda animasyon, dans ve akrobat 

gösterileri, Gala gecesi (haftada bir), Pazar hariç saat 23.00 - 02.00 arası disko. 

 

Çocuk animasyonları:   
 

mini club (4-12 yaş çocuklar için) 10.00-12.00 ve 14.30-17.00 saat, mini disko 

20.45-21.15, özel aktiviteler, çocuk havuzları, oyun odası, çocuk büfesi, oyun 

parkı, bebek yatakları 

 

 

*Açık alanlardaki etkinlikler ve programlar hava şartlarına bağlı olarak değişebilir veya iptal edilebilir.             

 

**Larissa Phaselis Princess Hotel, 2017 yılı için yukarıda belirtilen hizmetlerin yerini ve saatlerini 

değiştirme hakkına sahiptir. 

       yaz dönemi..                                                                                         



 

 

                                                                                  

 

                                                                          

 

 


