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TANITIM
Çakıl ve kumlu özel bir bir plajda yer alan LABRANDA Alantur, Akdeniz’in keyif veren ılıman iklimiyle
konuklarına büyüleyici bir his yaşatıyor. Türk Rivierası'nın en heyecanlı tatil alanlarından biri olan
Alanya’ya çok yakın bir konumdadır. Bu tatil kenti Roma, Bizans ve Osmanlı gibi tarih boyunca birçok
Akdeniz merkezli imparatorluk için önemli bir stratejik noktaydı. Tarihi öneminden dolayı Alanya, Kızıl
Kule ve Alanya Kalesi de dahil olmak üzere birçok antik yapıya sahiptir. Burası, plaj tatiline mola vermek
isteyen otel misafirleri için mükemmel bir şehirdir.
Botanik bahçeleri, bakımlı çimleri, çeşitli yemek deneyimleri ve canlı eğlence mekanları ile LABRANDA
Alantur bir tür tatil hedefi haline gelmektedir. Rahatlatıcı, aynı zamanda aktif bir tatil arayan gezginler
için mükemmel bir yerdir.
Gazipaşa Havalimanı
Antalya Havalimanı
Alanya Şehir Merkezi
Dim Mağarası
Damlataş Mağarası
Alanya Kalesi
Kızıl Kule

38 km
140 km
6 km
8 km
6 km
6 km
6 km

ODALAR
LABRANDA Alantur, Akdeniz'e bakan 350 adet geniş, konforlu oda ve suite sahiptir ve tüm odalar 2012
yılında tamamen yenilenmiştir.
163 Bungalov Standart Odalar:
Odalar: Bungalov binasında bulunan bu odalar 28m² olup en fazla 3 kişi
konaklayabilmektedir. Her biri ikiz yatak veya çift kişilik yatak (katlanabilir ilave yatak), balkon veya teras,
merkezi klima ve seramik zemin ile donatılmıştır. Her odada, yerel ve uluslararası kanalları
izleyebileceğiniz LED TV, direkt hatlı telefon, ücretsiz Wi-Fi ve ücretsiz kasa, kahve, çay yapma olanakları
ve mini bar ($) (ücretsiz su) mevcuttur. Her odanın banyo olanakları arasında seramik zemin, duş, makyaj
aynası, banyo malzemeleri, terlik, bornoz, saç kurutma makinesi ve günlük oda temizliği bulunmaktadır.
3 oda engelli misafirler için tasarlanmıştır.
45 Bungalov Ranzalı Yatak Odası:
Odası: Bungalov binasında bulunan bu odalar 28m²'dir ve en fazla 2 + 2
kişiliktir. Her biri ikiz yatak ve ranza ile donatılmıştır. Bungalow Standart Odalar gibi aynı standart ve
ekipmana sahiptir.

16 Superior Oda:
Oda: Ana binada yer alan bu odalar, 34 m²'dir ve en fazla 3 kişiliktir. Her biri ikiz yatak veya
çift kişilik yatak (katlanabilir ilave yatak), balkon veya teras, merkezi klima ve seramik zemin ile
donatılmıştır. Her odada, yerel ve uluslararası kanalları izleyebileceğiniz LED TV, direkt hatlı telefon,
ücretsiz Wi-Fi ve ücretsiz kasa, kahve, çay yapma olanakları ve mini bar ($) (ücretsiz su) mevcuttur. Her
odanın banyo olanakları arasında seramik zemin, küvet veya duş, makyaj aynası, banyo malzemeleri,
terlik, bornoz, saç kurutma makinesi ve günlük oda temizliği bulunmaktadır. Engelli misafirler için 2 oda
tasarlanmıştır.
40 Superior Aile Odası:
Odası: Ana binada yer alan bu odalar 34 m²'dir ve en fazla 4 kişi kapasitelidir. Odada
sürgülü kapıya sahip 2 ayrı yatak odası, 1 çift kişilik ve 2 adet tek kişilik yatak, duşlu 1 banyo, 1 balkon
veya teras bulunmaktadır. Superior odalar gibi standart ve ekipmanlara sahiptir.
39 Bungalov Aile Odası, 2 Yatak Odalı: (78 Bağlantılı Oda): Bungalov binasında bulunan bu odalar 56
m²'dir ve en fazla 3 yetişkin + 2 çocuk veya 4 yetişkin konaklayabilir. Oda, 2 adet tek kişilik yatak, çift
kişilik yatak, banyo, 2 balkon veya 2 teras ile bağlantılı bir kapıya sahip iki yatak odasından oluşmaktadır.
Bungalow Standart Odalar gibi aynı standart ve ekipmana sahiptir.
8 Suit Oda:
Oda: Bungalov binasında bulunan bu odalar 56 m²'dir. Bir yatak odası ve bağlantı kapısı olan bir
oturma alanına sahiptir. Max. 2 + 3 kişinin konaklayabileceği çift kişilik yatak, katlanabilir ilave yatak,
balkon veya terasa sahiptir. Her suit merkezi klima ve seramik zemin ile donatılmıştır. Her odada, yerel
ve uluslararası kanalları izleyebileceğiniz LED TV, direkt hatlı telefon, ücretsiz Wi-Fi ve ücretsiz kasa,
kahve, çay yapma olanakları ve mini bar ($) (ücretsiz su) mevcuttur. Her odanın banyo olanakları
arasında seramik zeminler, küvet, makyaj aynası, banyo malzemeleri, terlik, bornoz, saç kurutma
makinesi ve günlük oda temizliği bulunmaktadır.
($) Ücret karşılığında kullanılabilir.
RESTORAN & BARLAR
BARLAR
MADERA Ana Restoran
Gün boyu açık olan bu restoran, konuklarına lezzetli kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği servisi
sunmaktadır. Canlı pişirme istasyonları ile donatılmıştır ve konukların Türk yemeklerinin yanı sıra
uluslararası yemeklerin tadını çıkarabilecekleri bir yerdir.
Kahvaltı büfesi
Geç kahvaltı büfesi
Öğle yemeği büfesi
Çocuk büfesi
Akşam yemeği büfesi
Gece çorbası büfesi

07:00 - 10:00 saatleri arasında
10:00 - 11:00 saatleri arasında
12:30 - 14:30 saatleri arasında
18:30 - 19:30 saatleri arasında
18:30 - 21:30 saatleri arasında
00:00 - 01:00 saatleri arasında

Kıyafet Kuralı: Günlük kıyafet. Restoranda şort veya plaj kıyafetlerine izin verilmemektedir.

SPESİ
SPESİYAL RESTORANLAR
RESTORANLAR
LANCORA İtalyan Spesiyal Restoran (İkinci rezervasyondan itibaren ücretlidirücretlidir- $)
İtalyan mutfağının lezzetli seçenekleri konuklarımızı bekliyor. Lancora restoran ilk ziyaret için ücretsizdir,
ve en geç bir gün öncesinden rezervasyon yapılması önerilmektedir. Misafirler konaklamaları boyunca
her şey dahil kapsamının bir parçası olarak sadece bir kez ücretsiz rezervasyon yaptırabilirler.
Akşam yemegi:

19:00 – 21:00 saatleri arasında

Sunset Spesiyal Restoran
Restoran ($) (MayısMayıs-Eylül arası açık)
açık)
Sunset Restoran, Alanya eski kentinin ve tarihi kalenin muhteşem manzarasını sunan iskelede yer
almaktadır. Burası, yıldızların altında özel bir anı yaşamak ya da etkinlik yapmak için harika bir yerdir.
Çeşitli şarap listesi eşliğinde lezzetli bir balık sunumunun tadını çıkarın. Sunset Restoran, her şey dahil
paketin bir parçası değildir ve rezervasyon gereklidir.
Akşam yemegi:

19:00 – 21:30 saatleri arasında

VIANDE Barbekü Restoran ($)
Barbekü restoranımızla, plaj bar bahçemizde ızgara spesiyallerini konuklarımıza sunuyoruz. Barbekü
akşam yemeği her şey dahil paketimizin bir parçası değildir ve rezervasyon gereklidir. (Mayıs-Eylül arası
açık)
Akşam yemegi:

19:00 – 21:30 saatleri arasında

BARLAR
BARLAR
NEPTUN Havuz Bar
Alkolsüz veya alkollü içecek seçenekleriyle havuz kenarında serinlemek için mükemmel bir yerdir.
Saat aralığı:

10:00 – 24:00 saatleri arasında

ALAIYE Lobi Bar
Otele geldikten sonra dinlenmek için mükemmel bir yer olup, aynı zamanda, güneşli bir günün sonunda
kapalı sessiz bir ortamda bir içeceğin tadını çıkarmak için de harika bir seçenektir.
Saat aralığı:

10:00 – 24:00 saatleri arasında

KALE Bar (MayısMayıs-Eylül arası açık)
açık)
Kale Bar’da gün batımı ve Alanya panoraması eşliğinde içeceğinizin tadını çıkarın ve akşam yemeğinden
sonra otelimizin akşam eğlencelerinden faydalanın.
Saat aralığı:

18:00 – 00:00 saatleri arasında

POSEIDON Plaj Bar (MayısMayıs-Eylül arası açık)
açık)
Plajın yakınındaki bu eğlenceli barda her türlü içeceğin ve atıştırmalıkların keyfini çıkarın.
Saat aralığı:

10:00 – 18:00 saatleri arasında

INFINITY Bar ($
($)
Infinity bar, yetişkin misafirlerimizin doğrudan plajda çeşitli özel ithal içkiler denemelerine imkan sağlar.
Saat aralığı::

24 Saat

($) Ücret karşılığında kullanılabilir.
Tüm içecekler 00:00 dan sonra ücretlidir.
Tüm açık hava etkinlikleri ”hava koşullarına ve mevsime bağlı olarak” düzenlenir.

TESİSLER, SOSYAL AKTİVİTELER VE HİZMETLER
KONFORUNUZ İÇİN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resepsiyon 7/24
Kredi Kartı (Visa-MasterCard)
Bagaj odası
Kitap köşesi
Voltaj 220 V
Özel organizasyonlar ve etkinlikler ($)
Araba kiralama ($)
Çamaşırhane hizmeti ($)
Kuaför ($)
Doktor hizmeti ($)
Mağazalar ($)
Havaalimanı transfer servisi ($)
Telefon ve faks & fotokopi hizmetleri ($)
WI-FI
Ücretsiz park

EĞLENCE VE DİNLENMENİZ İÇİN
•
•
•
•
•
•
•

Su sporları (harici şirket) ($)
İthal içecekler ($)
Tenis için aydınlatma ($)
2 açık yüzme havuzu
Spor Merkezi
Şezlong ve şemsiyeler
2 adet tenis kortu

•
•
•
•
•
•
•
•

Masa Tenisi
Mini golf
Voleybol
Plaj voleybolu
Boccia
Dart
Basketbol
Aerobik

SAĞLIĞINIZ İÇİN
•
•
•

Taze meyve suları ($)
Masaj ve peeling ($)
Hamam & sauna & buhar banyosu

ÇOCUKLAR İÇİN
•
•
•
•
•
•

Çocuk bakıcısı ($)(talebe ve müsaitlik durumuna göre)
2 adet Çocuk Yüzme Havuzları
Çocuk büfesi
Mini club (4-12 yaş) & çocuk oyun alanı
Talep üzerine bebek karyolası
Gelateria Dondurma köşesi ($)

($) Ücret karşılığında kullanılabilir.
Tüm açık hava etkinlikleri ”hava koşullarına ve mevsime bağlı olarak”
olarak” düzenlenir.
HERŞEY DAHİL
RESTORAN & ATIŞTIRMALIKLAR
Kahvaltı büfesi
Geç kahvaltı büfesi
Gözleme
Gözleme
Öğle yemeği büfesi
Snack büfe
Snack büfe
Kahve molası büfesi
Çocuk büfesi
Akşam yemeği büfesi
Gece çorbası büfesi

MADERA Ana Restoran
MADERA Ana Restoran
POSEIDON Plaj Bar
NEPTUN Havuz Bar
MADERA Ana Restoran
POSEIDON Plaj Bar
NEPTUN Havuz Bar
NEPTUN Havuz Bar
MADERA Ana Restoran
MADERA Ana Restoran
MADERA Ana Restoran

07:00 - 10:00 saatleri arasında
10:00 - 11:00 saatleri arasında
11:00 - 15:00 saatleri arasında
11:00 - 16:00 saatleri arasında
12:30 - 14:30 saatleri arasında
12:00 - 15:00 saatleri arasında (MAYIS-EYLÜL)
12:00 - 17:00 saatleri arasında
17:00 - 18:00 saatleri arasında
18:30 - 19:30 saatleri arasında
18:30 - 21:30 saatleri arasında
00:00 - 01:00 saatleri arasında

İtalyan spesiyal Restoran - Bu restoran konaklama süresince her şey dahil kapsamında misafirler
tarafından bir kez kullanılabilir. İlave kullanım ek ücrete tabidir.

BARLAR
NEPTUN Havuz Bar
ALAIYE Lobi Bar
KALE Bar
POSEIDON Plaj Bar
INFINITY Bar ($)

10:00 – 24:00
10:00 – 24:00
18:00 – 24:00
10:00 – 18:00
24 Saat

saatleri arasında
saatleri arasında
saatleri arasında (MAYIS-EYLÜL)
saatleri arasında (MAYIS-EYLÜL)

Tüm barlarda yerel içecekler her şey dahil kapsamındadır. İthal içecekler, ekstra ücret karşılığında
barlarda mevcuttur. Infinity Bar sadece bir ücret karşılığında ithal içecekler ve markalı bir içecek
sunmaktadır. Ücrete tabi tutulan yerel içecekler sadece taze sıkılmış meyve sularıdır.
EĞLENCE
Eğlence programı çocuklar ve ebeveynler için otelde bulunan profesyonel bir animasyon ekibi tarafından günlük
olarak sağlanmaktadır.

Günlük Aktiviteler:
Aktiviteler: (1 adet su kaydıraklı havuz - 3 kaydırak, 1 kapalı havuz (sadece nisan ayında ve kasım
ayında ısıtılmaktadır), 2 adet çocuk havuzu - 1 güneş korumalı, Masa tenisi, 2 adet tenis kortu, Mini golf,
Okçuluk, Voleybol, Plaj voleybolu, Boccia, Dart, Basketbol, Aerobik, Mini club - 4-12 yaş çocuklar için,
çocuk oyun alanı.
Gece Aktiviteleri:
Aktiviteleri: Profesyonel gösteriler ile Disko (kapalı veya açık), Soft-animasyon ve akşam programı.
Tüm açık hava etkinlikleri ”hava koşullarına ve mevsime bağlı olarak” düzenlenir.
SPOR & SAĞLIK
LA BRISE SPA MERKEZİ:
MERKEZİ:
Muhteşem Akdeniz manzarasıyla, turkuaz denizin dokusunu, kokusunu ve rengini çağrıştıran unutulmaz
bir spa deneyimi için mistik bir ortam sunan La Brise Spa'yı, LABRANDA Alantur Resort'ta bulacaksınız. La
Brise Spa, duyuları şımartmak, vücudu rahatlatmak ve ruhu yeniden canlandırmak için tasarlanmış
konforlu bir mekandır. Burada geleneksel Türk Hamamının avantajları ile birlikte çeşitli hamam
uygulamaları, lüks özellikler ve rahatlatıcı masajları deneyimleyeceksiniz.
La Brise Spa, 5 adet Geniş Masaj Salonu, Geleneksel Türk Hamamı, Sauna, Buhar Banyosu ve Kapalı
Havuzdan oluşmaktadır.
Açılış Saatleri: 08:00 - 20:00 saatleri arasında
La Brise Spa'da ayrıca son spor aksesuarları ile tam donanımlı bir fitness merkezi de bulunmaktadır.

UYGULAMALAR
14:00 ‘den sonra Otele giriş
12:00 ’dan önce Otelden çıkış
Spa’da havlu kartını göstererek havuz ve plaj havlularını ücretsiz temin edebilirsiniz.
Giriş yapılacağı sırada kredi kartı gösterilmelidir.
Evcil hayvan giremez.
Tüm açık hava etkinlikleri hava koşullarına ve mevsime bağlıdır.

BENZERSİZ SATIŞ NOKTALARI
550 m uzunluğunda özel plaj
Aile dostu otel
Büyük botanik bahçe ve çimlik alanlari
Çocuklarin tüm ihtiyaçlarini karşılayan aktiviteler
Güleryüzlü ve yardimsever otel personeli
Engelli misafirler için uygun otel
TOPLANTI ODALARI
Konferans tesisleri
Konferans Oda Adı

Genişlik

TOPLANTI ODASI I
TOPLANTI ODASI II

12
12

Uzunluk Yükseklik
12
12

4,50
2,70

Alan
144 ky
144 ky

Sahne Sınıf
Kişiler
120
120

Gala
70
70

50
50

