LABRANDA LEBEDOS PRINCESS
Hıdırlık Mah. 2172/1 No.13
35460 Akkarca Seferihisar, İzmir, Türkiye
Tel: +90 232 748 81 12
E-mail: info.lebedos@labranda.com
LABRANDA Kategorisi: comfort
Resmi Kategorisi: ****
TANIM
LABRANDA Lebedos Princess, Ege Denizi'nin en güzel plajlarından birisinde büyük bir araziye yayılmış her şey
dahil konseptli bir tatil köyüdür. Bu doğa dostu tesis yemyeşil bir bahçe ve nefes kesen masmavi bir denizle
çevrilidir.
Otel, Seferihisar'dan 6 km, Sığacık'tan 4 km ve İzmir Adnan Menderes Havaalanından 60 km uzaklıkta
bulunmaktadır. Merkezi konumu sayesinde bu cennet diyarına ulaşım oldukça kolaydır ve etrafında
keşfedilecek bir sürü yer bulunmaktadır.
Seferihisar, harika plajları ve birbirinden leziz meyveleriyle ön plana çıkan 30.000 nüfuslu bir sahil kasabasıdır.
İlçenin bu sessiz ve sakin havası şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak isteyenler için ideal bir ortam
sunmaktadır.
Seferihisar, Türkiye’nin "CITTASLOW" (Yavaş Şehir) unvanını alan ilk ilçesidir. Bu isim, dünyanın dört bir
yanında hayatın yavaş aktığı şehir ve kasabaları ödüllendiren CITTASLOW kuruluşu tarafından verilmektedir.
Bu projenin amacı bu tarz yerlerde yaşayan ve ziyaret eden insanların hayat kalitesini artırmaktır. Yavaş
Şehirler, yerel kaynaklardan elde edilen kaliteli yiyeceklerin, halka açık alanlardan daha iyi faydalanan
düzenlemelerin ve yerel kültürün korunduğu dokunun gelişmesine katkı sağlayan şehirlerdir.
Klasik bir deniz kenarı tatilinden daha fazlasını mı arıyorsunuz? Masal kitaplarına konu olacak güzellikte bir
kasabaya ne dersiniz? Hatta, entelektüel merakınızı da doyuracak bir şeyler olabilir mi? Yakınlarda yer alan
Sığacık, antik Yunan şehri Teos'a ev sahipliği yapmasıyla bütün bu isteklerinizi karşılayacak türden bir yer.
Dilerseniz Sığacık'a yakın olan Efes antik şehrini ve Apollo Tapınağını da ziyaret edebilirsiniz.
Ancak, sadece plajda yatıp dinlenmek, güzel bir havuzun yanı başında içkinizi yudumlamak, animasyon
aktivitelerinden faydalanmak, otelin yerli ve yabancı mutfaklarının tadını çıkarırken rahat bir odada güzel bir
uyku çekmek istiyorsanız o zaman tesisimizin kapıları sizlere sonuna kadar açık.
Yakındakiler:
İzmir Adnan Menderes Havaalanından:
Seferihisar Merkezinden:
Sığacık'tan:
Plaja:
Restoranlardan:
Alışveriş Noktalarından:

60 km
6 km
4 km
0 km
4 km
6 km

NOT: Bu otel, yürüme zorluğu çeken misafirlerimiz
misafirlerimiz için uygun değildir

ODALAR
LABRANDA Lebedos Princess, tamamı bahçeli ve iki katlı villa tipi binalarda yer alan 176 modern odasıyla ön
plana çıkmaktadır. Otelde denize yukarıdan bakan bir ana bina ve 22 Bungalow tarzında konaklama birimi
bulunmaktadır.
92 Standart Oda - 20 m2 (1(1-3 yetişkin):
Bu odalarda bir adet çift kişilik yatak ve bir adet açılır kanepe bulunmaktadır. Açılır kanepe, odanın oturma
alanı kısmında yer almaktadır.
84 Superior Oda - 20 m2 (1(1-2 yetişkin):
Bu odalarda bir adet çift kişilik yatak ve bir banyo bulunmaktadır. Odanın ve banyonun boyutları standart
odalardan daha büyüktür.
Oda özellikleri:
• Her şey dahil
• Minibar
• Split Klima
• WC / Duş ve saç kurutma makinesi
• Kasa (ücretsiz)
• Uydu yayınlı düz ekran TV
• Balkon
RESTORAN & BARLAR
Ana Restoran
Ana restoranda yerel ve uluslararası mutfaklardan tatlar bulabilirsiniz. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği
iç mekanda ya da terasta açık büfe olarak servis edilir. Kapasite: 350 kişi
Kahvaltı:
Geç kahvaltı:
Öğle Yemeği:
Atıştırmalık (plaj):
Akşam Yemeği:
Gece çorbası:
A la carte akşam yemeği:

07:00 - 10:00
10:00 - 11:00
12:00 - 14:00
12:00 - 16:00
19:00 - 21:30
23:00 - 23:30
19:00 - 21:30

A la carte Restoranlar:
LABRANDA Lebedos Princess'ta La Vista ve Aegean Blue adıyla iki farklı a la carte akşam yemeği deneyimi
sizleri bekliyor. Her ikisi de aynı restoranda ancak farklı günlerde hizmetinizde. Bu iki farklı mutfağın hangi
günlerde hizmetinizde olduğunu öğrenmek için resepsiyon ya da misafir ilişkileriyle iletişime geçmenizi rica
ederiz.

La Vista
Bu restoran, "fine dining" konseptiyle İtalyan yemeklerini sunan bir a la carte restoranıdır. Misafirlerimiz bu
restoranın La Vista isminin hakkını verdiğini hemen anlayacaklar. Çünkü la vista "manzara" anlamına geliyor.
Misafirlerimiz La Vista'nın eşsiz manzarası eşliğinde leziz yemeklerin tadına bakarken yelkenli teknelerin ve
Akarca Koyu'nun eşsiz doğasını gözlemleme şansına sahip olacaklar. Kapasite: 25 kişi
Akşam Yemeği:

19:00 - 21:30

Aegean Blue
Burası otelimizin "fine dining" konseptli a la carte restoranıdır. Aegean Blue, deniz mahsullerinin servis
edildiği nefes kesen manzarasıyla ön plana çıkmaktadır. İsminden de anlaşılacağı üzere Akarca Koyu'nun
masmavi suları ayaklarınızın altında olacak. Bu restoranın leziz deniz mahsullerinin yanında harika gidecek bir
ziyafete kendinizi hazırlayın. Kapasite: 25 kişi
Akşam Yemeği:

19:00 - 21:30

Restaurant Bar
Restaurant Bar, ana restoranımızın içinde yer almaktadır ve yemekler sırasında içecek servisi için
kullanılmaktadır.
Çalışma Saatleri: 12:00 - 14:00 ve 19:00 - 21:30 saatleri arasında alkollü ve alkolsüz yerli içkiler ve içecekler
Lobby Bar
Lobby Bar, birçok kokteyl, alkolsüz ve alkollü içki servisine sahiptir. Eğer arkanıza yaslanıp kafa dinlemek
istiyorsanız barın terasında bir Türk kahvesi yudumlayabilir ya da Lobby Bar'ın en sevilen içkisi olan Florida
kokteylinden sipariş verebilirsiniz.
Çalışma Saatleri:11:00 - 23:00 saatleri arasında alkollü ve alkolsüz yerli içkiler ve içecekler
İmport (yabancı) içkiler ekstra ücret karşılığında servis edilmektedir
Pool Bar
Pool Bar havuz kenarında leziz kokteyl seçenekleri sunmaktadır. Havuzda ya da plajda geçirdiğiniz uzun
saatlerden sonra kendinize gelmek için harika bir yer. Pool Bar her zaman hafif bir esintinin olduğu yerde
konumlanmıştır ve sahilin tadını çıkarmak isteyen misafirlerimiz için ideal sıcaklığa sahiptir. Barın yanındaki
zeytin ve erik ağaçları da hoş bir koku ve sakin bir ortam sunmaktadır.
Çalışma Saatleri: 11:00 - 18:00 saatleri arasında alkollü ve alkolsüz yerli içkiler ve içecekler
Rooftop Bar
Bu bar ana binanın çatısındaki (lobi üzerinde) konumuyla zengin bir kokteyl menüsüne sahiptir. Eşsiz Akarca
Koyu manzarasına sahip bu bar gün batımı ve yıldızları izlemek için idealdir.
Çalışma Saatleri: Her gün 21:00 - 01:00 saatleri arasında yerli ve yabancı içkiler
Snack Bar
Ege Denizi ile otelimizin organik bahçesi arasında kalan bu Snack Bar, hızlıca atıştırmak için şeyler sipariş
verebileceğiniz en güzel noktalardan birisidir. Bu Snack Bar'da bir kez yediğinizde mutlaka bir kez daha
isteyeceğiniz türde zengin bir pizza menüsü bulunmaktadır. Ayrıca akşamüstü saatlerinde lezzetli kurabiyeler
sizleri bekliyor. Bu barda harika bir deniz manzarası sizlere eşlik edecek.
Çalışma Saatleri: 11:00 - 18:00 saatleri arasında alkollü ve alkolsüz yerli içkiler ve içecekler
Pizza, 12:00 - 16:00 saatleri arasında servis edilmektedir
Kurabiye, 16:00 - 17:00 saatleri arasında servis edilmektedir.

HİZMETLER, İMKANLAR VE TESİSLER
RAHATINIZ İÇİN
• 24 saat resepsiyon
• Wi-Fi (lobi & plajda ücretsiz)
• Çamaşırhane ($)
• Ücretsiz otopark
• Mini market
• Telefon ($)
DİNLENMENİZ İÇİN
• Plaj havluları
• Şezlong & şemsiye
• TV odası
• İmport içkiler ($)
FITNESS & WELLNESS
• Gündüz ve akşam aktivite programı
• Yetişkinler ve çocuklar için animasyon aktiviteleri
• 1 adet havuz
• 1 adet çocuk havuzu
• Su sporları ($)
• Dalış merkezi ($)
• Fitness merkezi
• Türk Hamamı
• Sauna
• Spa merkezi hizmetleri ($)
• Dalış ($)
ÇOCUKLAR İÇİN
• Miniclub
• Çocuk oyun parkı
• Bebek yatağı (talep halinde)
• Mama sandalyesi
WELLNESS MERKEZİ
Spa, La brise Spa konseptine göre inşa edilmiştir. Spa merkezinin dekoru rahatlatıcı özelliklere sahiptir ve
misafirlerimiz için dingin bir ortam sunmaktadır. Spa'mızda iki adet masaj odası bulunmaktadır ve önceden
rezervasyon gereklidir. Karışık terapi, sıcak taş, medikal ve boyun masajı şeklinde her türlü masaj seçeneği
bulunmaktadır.

HER ŞEY DAHİL HİZMETLER
YEMEK
Kahvaltı (Açık Büfe, Ana Restoran):
Geç Kahvaltı (Açık Büfe, Ana Restoran):
Öğle Yemeği (Açık Büfe, Ana Restoran):
Atıştırmalık (Plaj):
Pasta İkramı (Kahve, çay & kurabiye):
Akşam Yemeği (Açık Büfe, Ana Restoran):
Gece Çorbası (Ana Restoran):
A la carte akşam yemeği:

07:00 - 10:00
10:00 - 11:00
12:00 - 14:00
12:00 - 16:00
16:00 - 17:00
19:00 - 21:30
23:00 - 23:30
19:00 - 21:30

Öğle ve akşam yemeklerinde dondurma servisi.
Konaklama başına bir defaya mahsus a la carte restoran kullanım hakkı (rezervasyon gereklidir):
• La Vista
• Aegean Blue
Her Şey Dahil konseptine dahil olmayan hizmetler:
A la carte restoranlardaki alkollü içkiler ve otelin diğer hizmet noktalarındaki bütün import (yabancı) içkiler
İÇECEKLER
Restaurant Bar: Öğle ve akşam yemeği sırasında açıktır.
Pool Bar:
11:00 - 18:00
Snack Bar:
11:00 - 18:00
Rooftop Bar: 21:00 - 01:00
Lobby Bar:
24 saat hizmetinizdedir
Her şey dahil konsepti 11:00 ile 23:00 saatleri arasında geçerlidir.
ANİMASYON & SPOR AKTİVİTELERİ
Gündüz Aktiviteleri:
• Boccia
• Dart
• Voleybol
• Okçuluk
• Bilardo
• Fitness
• Aerobik
• TV odası
• Su jimnastiği
• Masa tenisi
• Mini futbol
• Turnuvalar

Akşam Aktiviteleri:
• Canlı Müzik
• Karaoke
• Dans Gösterileri
• Plaj Partisi
• Komedi Show
Miniclub:
Miniclub (haftanın 6 günü açıktır) 4-9 yaş arası çocukların hizmetindedir ve 4 yaşın altındaki çocukların
yanında mutlaka bir yetişkin bulunmalıdır: oyun parkı, oyunlar, mini disko ve boyama aktiviteleri.
Haftada 6 gün: 10:00 - 12:00
14:30 - 16:30
Plaj aktiviteleri:
Plajda çok sayıda su sporu bulunmaktadır. Bunların arasında kano, deniz bisikleti, sörf, yelkenli, dalış, su
kayağı ve banana gibi etkinlikler bulunmaktadır. Bütün bu su sporları bağımsız işletmeciler tarafından
sağlanmakta olup ayrı bir ücret karşılığında sunulmaktadır (sezona göre hizmet vermektedir).
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
•
•
•
•
•

Sessiz deniz kenarı lokasyonu
"Cittaslow" - Yavaş Şehir yakınlarında (Seferihisar)
Güler yüzlü ve ilgili personel
Antik Yunan şehirlerine günübirlik geziler: Efes, Theos, Apollo Tapınağı
Çevre dostu ortam

