SULTAN’S BEACH HOTEL TANITIM FORMU
Adres
:
Uzunçınar mah. Turizm Cad. 90. Sok. No:11 Çamyuva / Kemer/
ANTALYA / TÜRKİYE
Telefon
:
00 90 242 824 58 50
Faks
:
00 90 242 824 58 57
Pansiyon
:
Herşey Dahil
Faaliyet Dönemi
:
Yaz Sezonu
Web&Mail
:
www.larissahotels.com & info@larissahotels.com
KONUMU
Larissa Sultan’s Beach Hotel Antalya’nın güzide turizm beldelerinden Çamyuva mevkiinde yer
almaktadır. Kemer’e 8 km, Antalya’ya 50 km, havalimanına 65 km mesafededir. Otel ile plaj
(çakıllı kum) arasında 80 metrelik bir mesafe bulunmaktadır.
TESİS ÖZELLİKLERİ
Otelimiz Osmanlı mimarı üslubuna göre inşa edilmiş olup, büyük ve gösterişli bir lobby ile 2
adet yan bloktan oluşmaktadır. Lobbyde 10:00-22:00 saatleri arasında misafirlerimize
hizmete hazır bir barımız yer almaktadır. Yan bloklarda odalar ve ana restaurant
bulunmaktadır. Alt katta sauna, Türk hamamı, jakuzi, masaj, fittnes center, güzellik salonu,
kuaför ile geniş ve rahat bir dinlenme alanı, kapalı yüzme havuzu, toplantı salonu, bilardo,
internet cafe misafirlerimize hizmet vermektedir. Soft animasyon; haftada 4 akşam, bazı
geceler show ve canlı müzik.
Ana restaurant teraslı olup, otelimizin bahçesine açılmaktadır. Sahilde Beach bar, soyunma
kabinleri, duş ve wc konuklarımızın hizmetindedir.
ODALAR
Toplam 157 oda mevcuttur. Tüm odalarda uydu TV, split klima, duş, fön, direk telefon, safe
ve mini bar(ücretli), balkon(çoğunluğu deniz manzaralı)mevcuttur.
ÜCRETSİZ SERVİS VE AKTİVİTELER
Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği(tamamı açık büfe), beş çayı, barlarda be yemek
esnasında alınan tüm yerli alkollü içecekler(rakı, votka, cin, şarap, bira – 11:00 – 22:00) ve
alkolsüz içecekler (10:00 – 22:00), sauna, hamam, fittnes center, jakuzi, masa tenisi, dart,
aerobic, su topu, plaj voleybolu, şezlong minder, plaj havlusu. Soft animasyon, bazı geceler
show ve canlı müzik.
ÜCRETLİ SERVİS VE AKTİVİTELER
Telefon, fax, safe, mini bar, doktor ve sağlık hizmetleri, çamaşır ve kuru temizleme, masaj,
kese, aroma terapisi, güzellik salonu, kuaför, motorlu su sporları, dalgıç okulu, yabancı alkollü
içecekler, taze meyve suları, balık restaurant.
HERŞEY DAHİL:
Saray restaurant
Saray restaurant
Pool Bar
Pizza

Sabah Kahvaltısı
Öğle Yemeği
Snack Çeşitleri

07:00 – 10:00 Açık Büfe
12:30 – 14:00 Açık Büfe
14:00 – 16:00 Hamburger, patates kız.,

Pool Bar
5 Çayı
17:00 – 17:30 Çay, Kahve, kuru pasta, kek
ikramı.
Saray Restaurant
Akşam Yemeği
19:00 – 21:00 Açık Büfe
Lale (Lobby) Bar
10:00 – 22:00 (Alkollü içecekler – 11:00 –
22:00)
Pool Bar
10:00 – 22:00 (Alkollü içecekler – 11:00 –
22:00)
Beach Bar
10:00 – 17:00 (Alkolsüz İçecekler)
Yemek saatleri mevsim şartlarına göre otel yönetimi tarafından değiştirilebilir
 Barlarda ve yemek esnasında alınan tüm alkollü (Rakı, Votka, Cin, Şarap, Bira- 11:00 –
22:00) ve alkolsüz yerli içecekler (10:00 – 22:00)
 Bebek masa sandalyesi.
 Akşam yemeklerinde Saray Restaurant’ta show büfeleri

