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TANITIM
Güneşin karla buluştuğu bir yer hayal edin. Öyle bir yer ki, kumlu plajların ve çam ağaçlarının eşsiz birleşimi
dinlendirici bir tatil mekanı sunuyor. Türk Rivierası'nın güney sahilinde yer alan görkemli LABRANDA
Excelsior Side, misafirlerine güneşin tadını çıkarırken kışın zevklerini de tatma imkanı sunuyor. Karla kaplı
dağlar, çam ağaçları; bunlar kışı güzel kılan şeyler. Peki yılın sıcak aylarında tadına varabileceğiniz şeyler mi?
Excelsior’da atmosferin tadını çıkarırken, bir yandan ılık kumda dinlenip, bir yandan da Akdeniz’in serinletici
sularına kendinizi bırakabilirsiniz.
LABRANDA Excelsior'un odak noktası, benzersiz tasarlanmış yüzme havuzudur. Misafirlerimizin hem
serinleyebileceği hem de havuz kenarındaki barda çeşitli içecek ve atıştırmalıkların tadını çıkarabileceği bir
yerdir. Havuz aynı zamanda otelin merkezidir, geniş salonlar, barlar, restoranlar ve spa dâhil olmak üzere
tüm tesisleri bu merkezi alana bakmaktadır.
Side, Akdeniz'de tarihi bir mücevherdir. Burası sadece rahatlama arayanlar için değil, aynı zamanda bilgiye
susayan gerçek meraklı gezginler için de uygun bir yerdir. Side M.Ö 333’de Büyük İskender tarafından işgal
edilmiştir. Efsane, Romalılar sahil kentinde egemenlik ve kültürlerini empoze edene kadar yüzyıllar boyunca
Helenistik kültürü Side’ye getiren bir garnizon bırakmıştır. Side, Asya'daki en önemli Roma ve Yunan
kalıntılarından bazılarına sahiptir. Burada, geçmişi düşündüren ve insani ilerlemeyi takdir ettiren yerler
bulunmaktadır.
Side, Antalya Havaalanına sadece 65 km, tarihi balıkçı köyüne ise 5 km uzaklıktadır. Otel, birçok tarihi ve
doğal güzellik mekânına geziler yapmak için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Bunlar arasında Aspendos,
Perge, Sillyon Helenistik kalıntıları, Düden, Kurşunlu ve Manavgat şelaleleri sayılabilir.
Konum:
Antalya AYT Havaalanı
Side
Manavgat
Plaj
Restoran
Titreyen Göl
Aspendos
Perge
Belek
Köprülü Kanyon

65 km
5 km
6 km
450 m
yanında
200 m (Alışveris Alanı)
40 km
60 km
50 km (Golf Alanı)
35 km (Rafting)

ODA VE SUITLER
LABRANDA Excelsior Side Hotel, dinlendirici ve büyüleyici bir tatil için ideal bir ortam sunmaktadır. Otelde
2 farklı blokta olmak üzere 181 oda bulunmaktadır. Ana binada 142 standart oda ve 9 aile odası mevcuttur.
Otel bahçesinde bulunan ikinci blokta 30 standart oda bulunmaktadır.
172 Double Oda – Bahçe manzaralı: Bu 28 m2'lik odalar en fazla 3 kişilik olup bir yatak odası, banyo ve
balkondan oluşmaktadır. Halı döşemesi veya lamine zeminlere sahip olup, konforlu mobilyalarla
donatılmıştır. Excelsior’da engelli misafirlerimiz için 2 özel standart oda mevcuttur.
9 Aile odası – Bahçe manzaralı: Bu 45 m2 odalar maksimum 4 kişi kapasitelidir.
Biri çift kişilik yataklı diğeri 2 ayrı yatak içeren 2 yatak odasından oluşmaktadır.
Odalar halı döşemeli olup, bir banyo ve balkondan oluşmaktadır. Aile odalarına sadece merdivenle
erişilebilir.
•
•
•
•
•
•
•

Her şey dahil
Minibar (sadece su)
Klima (merkezi sistem / belirli saatlerde)
Küvet ve saç kurutma makineli banyo
Emanet kasası (ücretsiz)
TV LCD ulusal ve uluslararası kanallar
Balkon

RESTORAN & BARLAR
ANA RESTORAN
Gün boyunca yemek servisi yapan bu restoranda her damağa uygun çeşitli Türk ve dünya yemekleri servis
edilmektedir. Kaldığınız süre boyunca, bu heyecan verici yemek sarayındaki tüm seçeneklerin tadının
damağınızda kalacağının ve doygunluktan daha fazlasının olacağının garantisini veriyoruz.
Restoran Kapasitesi:
Kahvaltı:
Geç Kahvaltı:
Atıştırmalık servisi:
Öğle Yemeği:
Akşam Yemeği:
Çorba ve akşam büfesi

190 kişilik
07:00 - 10:00 saatleri arasında
10:00 - 11:00 saatleri arasında
12:00 - 17:00 saatleri arasında
12:30 - 14:30 saatleri arasında
18:30 - 21:00 saatleri arasında
23:30 - 24:00 saatleri arasında

Kıyafet kuralı: Günlük kıyafet. Şort veya plaj kıyafetlerine izin verilmemektedir.

HASIR RESTORAN
RESTORAN
Anadolu göçebelerinden Osmanlı İmparatorluğunun mutfaklarına kadar, Türk mutfağının çok zengin
tarihine bir bakış atarak, Türk mutfağımızın eşsiz ve tarihine saygı duyan lezzetlerini oryantal bir ortamda
yaşayın. Arkanıza yaslanın ve Türk müziği dinlerken geleneksel kebap ve lezzetli et yemeklerinin tadını
çıkarın. Türkiye'nin yerel zevklerini ve kültürünü keşfetmeye çalışanlar için ideal bir yerdir.
Akşam Yemeği : 19:00 – 21:00 saatleri arasında (1 Mayıs – 30 Eylül)
(Tüm konuklar sadece 1 ücretsiz giriş hakkına sahiptir.)

LOBİ BAR
Lobi Bar’da birbirinden lezzetli çeşitli kokteyller sunulmaktadır. Gün boyunca rahat bir ortamda ferahlatıcı
yerel ve uluslararası içeceklerin tadını çıkarın.
Açık olduğu saatler:
Yerel İçecekler:
Alkollü/Alkolsüz uluslararası içecekler:

10:00 - 24:00 saatleri arasında
10:00 - 24:00 saatleri arasında ($)

HAVUZ BAR
Havuz Bar, havuz kenarında birbirinden çeşitli atıştırmalıklar ve kokteyller sunmaktadır.
Saat aralığı :
Yerel içecekler:
Sıcak/soğuk atıştırmalıklar:
Kahve ve kek servisi:
Alkollü/Alkolsüz uluslararası içecekler:

10:00 - 24:00 saatleri arasında (hava durumuna göre)
12:00 - 17:00 saatleri arasında
16:00 - 17:00 saatleri arasında
10:00 - 24:00 saatleri arasında ($)

BEACH BAR
Beach Bar, plajda çok çeşitli atıştırmalık ve içecekler sunmaktadır. Ayrıca belirli zamanlarda da lezzetli diğer
atıştırmalıkları ve kekleri sunmaktadır.
Saat aralığı:
Alkolsüz yerel içecekler:
Alkollü (sadece bira):
Sıcak/soğuk atıştırmalıklar:
Kahve ve kek servisi:

10:00 - 18:00 saatleri arasında (hava durumuna göre)
10:00 - 18:00 saatleri arasında
12:00 - 17:00 saatleri arasında
16:00 - 17:00 saatleri arasında

PAMFİLYA BAR ($)
Kendinizi özel hissetmek ve kendinizi şımartmak istiyorsanız, Pamfilya Bar'da çeşitli kokteyllerin ve
içeceklerin tadını çıkarabilirsiniz. Tüm içecekler ekstra ücretlidir. ($)
Saat aralığı:
Alkollü/Alkolsüz yerel ve uluslarası içecekler:

17:00 - 02:00 saatleri arasında ($)

TESİSLER, SOSYAL AKTİVİTELER VE HİZMETLER
Otel, ışıklandırılmış tenis ve çok amaçlı kortlar, fitness stüdyosu, geleneksel Türk hamamı ve SPA, kapalı
yüzme havuzu, sauna ve masaj salonları gibi mükemmel dinlenme olanaklarına sahiptir. Bütün bunlara ek
olarak çocuklar için oyun alanı ve ayrı bir havuz ile büyük açık bir yüzme havuzu vardır. LABRANDA Excelsior
Side, küçük toplantılardan 80 delegeye kadar olan büyük konferanslara kadar, her şey için hitap edebilen
çok amaçlı bir toplantı merkezi sunmaktadır.
KONFORUNUZ İÇİN
•
•
•
•
•

24 saat Resepsiyon
Wi-Fi (lobi ve havuz alanında ücretsiz)
Rent a Car (ekstra ücretli)
Çamaşırhane servisi ($)
Voltaj 220 V

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ücretsiz park yeri
Emanet kasaları
Telefon ($)
Kuaför ($)
Faks ve fotokopi hizmeti ($)
Doktor Hizmeti ($)
Alışveris Merkezi ($)
Havaalanı Transfer Servisi ($)
Çok amaçlı toplantı merkezi ($)

EĞLENCE VE DİNLENMENİZ İÇİN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Şezlong ve şemsiyeli açık havuz
1 Kapalı havuz (15 Mayıs – 15 Eylül arası kapalıdır)
Havuz Havluları
Profesyonel şovlar ile Gündüz ve Akşam aktiviteleri programı
Masa Tenisi
Tenis Kortları
Dart
Atış
Bilardo ($)
TV Kanepesi
Yetişkin ve çocuklar için eğlence
Su sporları ($)
Tenis ekipmanları ve tenis için projektörler ($)
Uluslararası içecekler ($)

ÇOCUKLAR İÇİN
•
•
•
•
•
•

Miniclub
1 Çocuk havuzu
Çocuk parkı
Talep üzerine bebek karyolası
Bebek sandalyeleri
Bebek bakıcısı ($)

SAĞLIĞINIZ İÇİN
•
•
•
•
•

Fitness
Sauna
Hamam
Taze sıkılmış meyve suları ($)
Masaj ve peeling ($)

($) Ekstra ücret talep edilir.

HERŞEY DAHİL HİZMETLERİ
YEMEK
Kahvaltı (Açık Büfe, Ana Restoran):
Geç Kahvaltı (Açık Büfe, Ana Restoran):
Öğle Yemeği (Açık Büfe, Ana Restoran):
Snack Restoran
Beach Snack Restoran
Pastane Servisi (Kahve& Çay, Kurabiye):
Akşam Yemeği (Açık Büfe, Ana Restoran):
Hasır A’la Carte Restoran (Osmanlı Mutfağı)
Gece çorbası (Ana restoran):

07:00 – 10:00 saatleri arasında
10:00 – 11:00 saatleri arasında
12:30 – 14:30 saatleri arasında
12:00 – 17:00 saatleri arasında
12:00 – 17:00 saatleri arasında
16:00 – 17:00 saatleri arasında
18:30 – 21:00 saatleri arasında
19:00 – 21:00 saatleri arasında
23:30 – 24:00 saatleri arasında

İÇECEKLER
Soğuk/Sıcak içecekler, Alkollü/Alkolsüz içecekler ve özel kokteyller.
Lobi Bar:
10:00 – 24:00 saatleri arasında
Havuz Bar:
10:00 – 24:00 saatleri arasında
Beach Bar (alkollü olarak sadece bira):
10:00 – 18:00 saatleri arasında
Pamfilya Bar (Markalı içecekler)($)
17:00 – 02:00 saatleri arasında
Her şey dahil programı 07:00’den 00:00’a kadar geçerlidir.
EĞLENCE
Her şey dahil pakete dahil olan eğlence programı, otel tarafından çocuklar ve ebeveynler için otelde
bulunan animasyon ekibi tarafından günlük olarak sağlanacaktır. Haftanın 6 günü, 14 günlük program ile
sunulacaktır.
Gündüz Aktiviteleri:
• Aerobik
• Su Aerobiği
• Dart
• Su topu
• Boccia
• Masa Tenisi
• Beach-Voleybol
• Atış
•
Akşam Aktiviteleri:
• Çeşitli gösteriler ve oyunlar
• Türk gecesi
• Canlı müzik
• Disko (Pazartesi,Çarşamba ve Cumartesi: 23:00 – 01:00 saatleri arasında)

Akşam showları 14 günlük program dahilinde planlanır.

Mini Club:
Mini Club (haftanın 6 günü) 4-12 yaş aralığı için açıktır.
Oyun alanı, oyunlar, mini disko, mini video, mini show, bebek bakıcısı ($)
Haftanın 6 günü: 10:30 - 12:00 saatleri arasında
14:30 - 16:30 saatleri arasında
4-12 yaş aralığındaki çocuklar için uygundur. 4 yaşın altındaki çocuklara bir yetişkin eşlik etmelidir.
SAĞLIK MERKEZİ
La Brise SPA, 3 masaj odasından ve bir dinlenme alanından oluşmaktadır. Spa merkezi her gün 08: 00-20: 00
saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca Türk Hamamı ve sauna da mevcuttur. Masaj ve uygulamalar
için önceden rezervasyon yapılması tavsiye gerekmektedir.
BENZERSİZ SATIŞ NOKTALARI
•
•
•
•
•

Bahçeli muhteşem otel alanları
Aile ortamı
Kaliteli yemek deneyimi
Olağanüstü konum
Güleryüzlü ve yardımsever otel personeli

