LABRANDA EPHESUS PRINCESS
Pamucak Mevkii Sok. 30
35920 Selçuk, İzmir, Türkiye
Tel: +90 232 893 10 11 Fax: +90 232 893 10 39
E-Mail: info.ephesusprincess@labranda.com
LABRANDA Kategorisi: Select
Resmi Kategorisi: *****
TANIM
Akdeniz'in turkuaz sularının enfes manzarası eşliğinde bir tepenin üzerinde yer alan LABRANDA Ephesus
Princess Hotel plaja direkt erişimiyle Türkiye'nin nefes kesici tatil beldesinin kültürünü içinize çekmek ve
dinlenmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.
Ephesus Princess, çam ve palmiye ağaçlarının yemyeşil manzarasıyla sarılmış bir tesis. Aynı zamanda Pamucak
plajının harika deniz manzarası ve sıcak tatil günlerinin uçsuz bucaksız masmavi gökyüzü sizleri karşılamaya
hazır.
Otelimizin misafirleri olarak lüks bir tesisin vaat ettiği her şeyi deneyimleme ve yaşama fırsatını
yakalayacaksınız. Türk ve uluslararası mutfakların dillere destan lezzetlerinin sunulduğu restoranların yanı sıra
dünya standartlarında dinlenme ve yenilenme imkanları sizleri bekliyor.
Sabahın erken saatlerinde denize atladıktan sonra Efes & Gourmet Restoranda geç bir kahvaltı yapabilir ya da
öğleden sonrası için masaj randevusu aldıktan sonra gurme restoranlarımızdan herhangi birinde güzel bir
yemek yemeden önce spa'da dilediğinizce dinlenebilir ve rahatlayabilirsiniz. Elbette ki otelimizdeki tatil
olanaklarının tam anlamıyla sonsuz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Misafirlerimizin otel dışında da yapabileceği çok sayıda aktivite mevcut.
LABRANDA Ephesus Princess, Kuşadası’ndan sadece 10 km uzaklıkta bulunuyor. Burada çok sayıda dükkan,
restoran ve canlı bir gece hayatı sizleri bekliyor. Bunun yanı sıra tesisimiz Efes antik şehri (11 km) ve Meryem
Ana Evi (19 km) gibi çok sayıda önemli kültürel noktaya yakın bir mesafede bulunuyor.
Son olarak, LABRANDA Ephesus Princess İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havaalanına 75 km uzaklıkta
bulunması nedeniyle ulaşımı oldukça kolay bir tesis olarak ön plana çıkıyor. Otel, Ege bölgesinde rahatlama
konseptli bir tatil arayanlar için ideal bir seçim olmasının yanı sıra "Her Şey Dahil" konseptiyle bu tarihi
bölgeyi keşfetmek için ideal bir konumda bulunuyor.
Yakındakiler:
İzmir Adnan Menderes Havaalanından:
Bodrum Havaalanından:
Kuşadası'ndan:
Selçuk'tan:
Plaja:
Restoranlardan:
Alışveriş Noktalarından:

75 km
140 km
9 km
15 km
0 km
9 km
9 km

Bu otel, yürüme zorluğu çeken misafirlerimiz için uygun değildir

ODALAR VE SÜİTLER
LABRANDA Ephesus Princess otelinin ana binasında 96 superior oda ve 48 junior süit bulunurken tesis
içerisine yayılan çeşitli büyüklük ve yükseklikteki 21 adet bungalov içerisinde 90 adet club standart oda, 36
adet 1 yatak odalı + 1 oturma odalı Club Standart oda, 50 adet club aile odası ve 32 adet grand aile odası
bulunmaktadır.
Superior Odalar / Deniz Manzaralı (min.1 – max. 3 kişilik / 25m2):: Bu odalar ana binada bulunmaktadır ve
deniz manzaralıdır; ayrıca çift ya da tek kişilik yataklara sahiptir. Bütün superior odalarda uydu TV, merkezi
klima, direkt telefon, minibar, saç kurutma makinesi, banyo ve balkon bulunmaktadır.
Junior Süitler / Deniz Manzaralı (min.2 – max.3 kişilik / 32m2):: Bu odalar ana binada yer almaktadır ve deniz
manzaralıdır. Junior Süitler Superior Odalarla aynı imkanlara sahiptir ancak buna ek olarak küvetli
banyolarının yanı sıra çift kişilik bir yatak ve oturma alanında ekstradan bir kanepe-yatak (çocuk için)
bulunmaktadır.
Club Standart Odalar (min.1 – max.3 kişilik / 25m2):: Bu odalar çeşitli bungalov binalarında farklı katlarda yer
almaktadır. Hepsinde bir adet çift ve bir adet tek kişilik yatak, uydu TV, hava şartlarına göre ayarlanabilen
merkezi klima, direkt telefon, minibar, saç kurutma makinesi, duş ve balkon/teras bulunmaktadır.
Club Aile Odaları (min.2 yetişkin +1 çocuk – max. 3 yetişkin / 30m2):: Bu odalar farklı bungalov binalarında
çeşitli katlarda yer almaktadır. Hepsinde 2 oda bulunmaktadır ve odaların bir tanesinde çift kişilik, diğerinde
ise 2 adet tek kişilik ya da ranza yatak bulunmaktadır. Her bir odada uydu TV, hava koşullarına bağlı merkezi
klima, direkt telefon, minibar, saç kurutma makinesi, duş ve balkon/teras bulunmaktadır.
Grand Aile Odaları (min.2 yetişkin + 2 çocuk – max.5 yetişkin / 41m2):: Bu odalar çeşitli bungalov binalarında
farklı katlarda yer almaktadır ve iki adet yatak odasının yanı sıra içerisinde kanepenin olduğu bir oturma
odası bulunmaktadır. Yatak odalarından bir tanesinde çift kişilik, diğerinde ise iki adet tek kişilik yatak
bulunmaktadır. Aile birimlerinin özellikleri Club Odalarıyla aynıdır.
•
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•
•
•
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Konsept: Her şey dahil
Minibar (her gün bir defa yenilenir)
Merkezi klima (ayarlanabilir, saat ayarlı)
Duş ve saç kurutma makineli banyo
Lobide, ana havuzda ve ana restoranda ücretsiz Wi-Fi
Kasa (ücretsiz)
Yerli ve yabancı kanalların olduğu LCD TV
Balkon ya da teras
Talep halinde bebek yatağı
Kahve Setup - Bütün Odalarda
Plaj havlu kartları ve kasalar. Plaj havlu kartının kaybedilmesi durumunda misafirin hesabına
otomatik olarak 10 Euro yansıtılacaktır.

RESTORAN & BARLAR
EFES & GOURMET RESTORAN
Efes & Gourmet Restaurant, ana binanın 2. katında yer alan ve hem yerel hem de uluslararası lezzetlerin büfe
şeklinde sunulduğu ana restorandır.
Kahvaltı:
Geç kahvaltı:
Öğle Yemeği:
Akşam Yemeği:
Gece çorbası:

07:00 - 10:00
10:00 - 11:00
12:30 – 14:30
19:00 - 21:30
24:00 - 01:00

Kıyafet tarzı: Ana restoranda ve a la carte restoranlarda misafirlerimizin uygun bir kıyafet tercih etmelerini
rica ederiz. Plaj kıyafetlerine sadece gün içerisindeki atıştırmalık barlarda izin verilmektedir. Akşam yemekleri
için smart casual kıyafet tarzını tercih etmenizi rica ederiz.
SPESİYAL RESTORANLAR
• Bütün spesiyal restoranlarımız konsepte dahildir. Ancak, premium şaraplar ve diğer yabancı alkollü içkiler
ekstra ücret karşılığında servis edilmektedir. Ek ücretler de makul seviyede olup çıkış tarihinizde oda
hesabınıza eklenmektedir.
• Bu restoranlarda mezeler, büfe self-servis, ana yemek ve tatlı servis edilmektedir.
• Kıyafet tarzı: smart casual kıyafet tarzı tercih edilmelidir.
PESCATORE DENİZ ÜRÜNLERİ RESTORANI
Pescatore'de birbirinden leziz deniz mahsulleriyle unutulmaz bir gece yaşayın. Bu özel restoran denize sıfır
konumuyla deniz mahsullerini tadabileceğiniz harika bir ortama sahiptir.
* Lobiden plaja servis aracı bulunmaktadır
* Yaş sınırı 13'tür
Akşam Yemeği: 19:00 - 21:30

AGORA TAVERN
Türk mutfağının eşsiz ve meşhur tatlarını otantik bir atmosfer içerisinde denemeye ne dersiniz? Arkanıza
yaslanın ve Türk müziğinin ezgileri eşliğinde geleneksel kebapların, sebze ve et yemeklerinin tadına varın.
Türkiye'nin yerel tatlarını ve kültürünü keşfetmek isteyenler için ideal bir yer.
Akşam Yemeği: 19:00 - 21:30
CEDAR’S RESTORAN
Cedar's Restaurant'ta Lübnan mutfağının bütün tatlarını deneyebilirsiniz. Konaklamanız sırasında yerinizi
ayırtın ve bu ilgi çekici restoranda Orta Doğu'nun aromalarını keşfe çıkın.
Akşam Yemeği: 19:00 - 21:30
LA ROMANTICA ITALYAN RESTORANI
La Romantica'nın büyülü atmosferinde İtalyan lezzetlerini deneyin. Zeytinyağı, sarımsak, kekik ve fesleğen
gibi malzemelerin ön plana çıktığı ve taze sebzelerle birleştiği bu festival tadındaki deneyim sayesinde
İtalya'nın en sevilen yemeklerini deneme şansını yakalayacaksınız. Bu büyüleyici atmosferde en kaliteli
malzemelerle yapılan makarna, pizza ve diğer İtalyan klasikleri sizleri bekliyor.

Akşam Yemeği: 19:00 - 21:30
REZERVASYON: Lobide yer alan Misafir İlişkileri masasından her gün 10:00 ile 11:00 saatleri arasında bir gün
önceden rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Konaklamanız sırasında bir defaya mahsus olmak üzere bu
restoranlardan herhangi birisinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Eğer rezervasyonunuzu iptal ettirmeniz
gerekirse Misafir İlişkileri ile saat 12:00'den önce iletişime geçmenizi rica ederiz. Aksi takdirde gelecekte diğer
restoranlarda yaptığınız rezervasyonlar da sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir.
•

Bu özel restoranların açılış tarihleri ve yerleri sezona göre farklılık gösterebilmektedir. Herhangi
bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için misafir ilişkileri ile iletişime geçiniz.

KICKER’S BAR ($
($)
Misafirlerimizin şişe bira ve çeşitli yerli ve yabancı içkileri tadabileceği klasik bir British Pub sizleri bekliyor. 18
yaşının altındaki misafirlerimizin girmesi yasaktır. Kicker's Pub, Lobi katında bulunmaktadır.
Çalışma Saatleri: 20:30 – 02:00.
CAFE TURCA
Akşam yemeğinden sonra nargile ($), çay ve kahve eşliğinde tipik bir Türk akşamını yaşayabilirsiniz.
Çalışma Saatleri: 20:00 - 23:00
POOL BAR
Havuz kenarında yer alan pool bar sakin bir atmosfer içerisinde alkollü ve alkolsüz içecekler sunmaktadır.
Çalışma Saatleri: 10:00 - 23:00
BEACH BAR
Beach Bar'da bira, şarap, alkolsüz içecekler ve ayrıca kahve ve çay servisi bulunmaktadır. Beach Bar'da aynı
zamanda pizza ve makarna gibi lezzetli atıştırmalıklar ve yiyecekler servis edilmektedir. Bütün bunları ve daha
fazlasını beach bar'da bulabilirsiniz.
Çalışma Saatleri: 10:00 - 17:00
VIP BAR ($
($)
Bu barda Premium tropik kokteyller, yabancı alkolsüz ve alkollü içecekler, kahve ve çay servis edilmektedir.
Çalışma Saatleri: 11:00 - 18:00

LOBBY BAR
Bu barda yerli ve yabancı içkiler rahat, sakin ve eğlenceli bir atmosferde sunulmaktadır.
Çalışma Saatleri: 10:00 - 24:00
ŞARAP EVİ
Küçük bir üzüm bağının hemen yanında yer alan bu şirin evde birbirinden lezzetli şaraplar ve peynirler sizleri
bekliyor. Premium şaraplar ekstra ücret karşılığında servis edilmektedir.
Çalışma Saatleri: 10:00 - 24:00

DISCO BAR
Açıkhava Disco Bar'da kendinizi müziğin ritmine bırakın. Burası dünyanın farklı yerlerinden yeni arkadaşlıklar
edinmek için de ideal bir ortam. Yerli ve yabancı içkilerle ($) içinizi ferahlatın.

Çalışma Saatleri: 22:30 – 00:30
($) Ekstra ücretlidir
HİZMETLER, İMKANLAR VE TESİSLER
RAHATINIZ İÇİN
•
•
•
•
•
•

24 saat resepsiyon
Lobide, ana havuzda ve ana restoranda ücretsiz Wi-Fi
Araba kiralama ($)
Çamaşırhane ($)
Telefon ($)
Ücretsiz otopark

DİNLENMENİZ İÇİN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu 2 adet havuz
1 kapalı havuz (Temmuz ve Ağustos'ta kapalıdır)
3 kaydıraklı bir havuz
Havuz & plaj havlusu
Gündüz ve akşam aktivite programı
Masa tenisi
Tenis
Mini golf
Mini futbol sahası
Dart
Bilardo ($)
TV odası
Yetişkinler ve çocuklar için animasyon aktiviteleri
Motorlu su sporları ve dersler ($)

ÇOCUKLAR İÇİN
•
•
•

Mini club
Çocuk oyun parkı
Su kaydıraklarının da olduğu 1 adet çocuk havuzu (Mayıs - Eylül arası açıktır)

FITNESS & WELLNESS
•
•
•
•
•

Spor Salonu
Sauna
Buhar
Türk Hamamı
Masaj ($)

($) Ekstra ücretlidir

HER ŞEY DAHİL HİZMETLER
YEMEK:
Kahvaltı (Açık Büfe, Ana Restoran):
Geç Kahvaltı (Açık Büfe, Ana Restoran):
Öğle Yemeği (Açık Büfe, Ana Restoran):
Plajda Atıştırmalık (Pizza & Makarna):
Plajda Atıştırmalık (Öğle Büfesi):
Pasta İkramı (Kahve, çay & kurabiye):
Akşam Yemeği (Açık Büfe, Ana Restoran):
Gece Çorbası (Ana Restoran):
Özel Akşam Yemeği Restoranları :

07:00 - 10:00
10:00 - 11:00
12:30 – 14:30
11:00 – 17:00
12:30 – 14:30
17:00 – 18:00
19:00 - 21:30
24:00 - 01:00
19:00 - 21:30

İÇECEK:
Restoran Barı (self(self-servis):
Pool Bar (self(self-servis):
Beach Bar (self(self-servis):
Lobby Bar (self(self-servis):
Café Turc:
Disco Bar (self(self-servis):
Winehouse (self(self-servis):
VIP Bar:

Öğle ve akşam yemeği sırasında açıktır.
10:00 - 23:00
10:00 - 17:00
10:00 - 24:00
20:00 – 23:00
22:30 – 00:30
20:00 – 24:00
11:00 – 18:00

* Bazı barların çalışma saatleri hava koşullarına bağlıdır.

Her Şey Dahil konsepti 10:00 ile 24:00 saatleri arasında geçerlidir ve aşağıdakileri kapsar:
Büfe tarzında kahvaltı, geç kahvaltı, öğle ve akşam yemeği. Beach snack bar'da öğle yemeği ve atıştırmalıklar
sunulurken pool bar'da öğleden sonraları çay ve pasta ikramı ve ana restoranda gece atıştırmalıkları
bulunmaktadır.
Belirli barlarda ve belirli saatlerde olmak kaydıyla (10:00 - 24:00) sınırsız alkolsüz, sıcak ve alkollü içkiler (bazı
yabancı içki ve kokteyller dahil) servis edilmektedir. Odalardaki minibarlarda alkolsüz içecekler ve su
bulunmaktadır. Türk Kahvesi "Cafè Turc" ve Lobby Bar'da servis edilmektedir.
Fitness salonu (yaş sınırı 18'dir), aerobik, dart, masa tenisi, 3 adet tenis sahası (yaş sınırı 18'dir). Ayrıca bir
adet küçük futbol sahası, plaj voleybolu, Türk Hamamı ve sauna. Su sporları içerisinde deniz bisikleti, kano,
aqua gym ve su oyunları bulunmaktadır.
ANİMASYON:
Gündüz Aktiviteleri:
Gündüz aktiviteleri arasında havuz oyunları, plaj oyunları ve yarışmalar vardır.

Akşam Aktiviteleri:
Akşam aktiviteleri arasında showlar, canlı müzik, Türk gecesi, skeçler ve açık hava disko (haftanın 3 günü)
bulunmaktadır ve içkiler dahildir.
Çocuklar için:
Mini club (4-12 yaş) haftanın 6 günü açıktır. Çocuklar için ayrı havuz, oyun parkı, oyun odası, mini disko ve
çocuk DVD Sinema bulunmaktadır. Aileler için akşam yemeği bölümü (sadece Temmuz & Ağustos'ta),
dondurma saati ve mama sandalyesi bulunmaktadır.
Her Şey Dahil konseptine dahil olmayan hizmetler:
* Kickers Pub & VIP Bar’daki import içkiler
• Özel restoranlardaki İmport içkiler ve premium şaraplar
• İnternet köşesi, oyun odası, bilardo, güzellik bakımları, masaj ve bakıcı hizmeti
• Doktor, çamaşırhane, ülke içi ve dışı telefon aramaları, fotoğraf, butik, dükkan ve mini market
• Bütün motorlu su sporları ve dersleri (su kayağı, banana, jet-ski, parasailing, şişme bot, ringo, knee
boarding, speedboat, dalış). Bütün bu hizmetler bağımsız işletmeciler tarafından sunulmaktadır ve ekstra
ücrete tabidir. Bu tür aktivitelere katılım riski tamamen sizlere aittir.
Lütfen unutmayınız: Her Şey Dahil konseptine dahil olmayan bütün hizmetler ve aktiviteler ekstra ücrete
tabidir.
WELLNESS
Spa Merkezimizde dört adet masaj odası ve bir dinlenme alanı mevcuttur. Burada dinlendirici masajlardan ve
Türk Hamamı, sauna ve buhar odası gibi imkanlardan faydalanabilirsiniz. Spa her gün 09:00 - 20:00 arasında
açıktır. Önceden rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
•
•
•
•
•

Baş döndürücü manzara
Efes Antik Kenti
Su kaydıraklı havuz ve çocuklar için aqua park
Güler yüzlü ve ilgili personel
Her Şey Dahil paketine dahil özel restoranlar

