LABRANDA MARES MARMARIS
Içmeler Mah. Atatürk Cad. No.64
48720 Marmaris, Muğla, Turkey
Tel: +90 252 455 22 00
E-Mail: info.maresmarmaris@labranda.com
LABRANDA Kategorİ: Seçkin
Resmi Kategorİ: *****
TANITIM
Kokulu çam ağaçları, sürekli esen serinletici bir deniz meltemi ve eşsiz güneş ışığı ile bezenen LABRANDA
Mares Marmaris, Ege Denizi'nin büyüleyici sahil şeridi boyunca inşa edilmiştir. Bu doğal duyusal deneyimler
ile Marmaris Körfezi boyunca uzanan plajın yanı sıra sahilde ve çevresinde bulunan iskeleler ve güneşlenme
teraslarından da geçen 650 metrelik plajın keyfini çıkarın.
Marmaris bir noktada sakin ve dingin bir köydü. Fakat şimdilerde ise, sunacak pek çok şeyi sayesinde
400.000'e yakın nüfusu olan bir tatil beldesidir. Bu sahil kasabası, aynı zamanda Türk Rivierası'nda yelken
açmak için uygun bir bölgedir ve iki büyük marinası vardır.
LABRANDA Mares Marmaris, İçmeler' in çam ormanları içinde yer almaktadır. Bu büyüleyici ortam, konukların
hem denizin hem de diğer aktivitelerin keyfini çıkarmasına olanak tanır ve onlara tek bir tatil beldesinde farklı
deneyimler yaşama imkanı verir.
Otel ayrıca çeşitli restoranlar, barlar ve canlı eğlence seçeneklerine ev sahipliği yapmaktadır. Son olarak,
LABRANDA Mares Marmaris, her türlü etkinlik için kiraya verilebilecek sekiz toplantı odasına sahip
olduğundan, işleriyle ilgili organizasyonlara ev sahipliği yapacak bir yer arayan işletmeler için de ideal bir
yerdir.
Konum:
Konum:
Dalaman DLM Havalimanı:
Havalimanı
Marmaris merkezi:
merkezi
Içmeler
Içmeler:
meler
Plaj:
Plaj
Restoranlar:
Restoranlar
Alışveriş Alanı:
Alanı
Dalyan:
Dalyan

90 km
5 km
3 km
0 km
1 km
1 km
83 km

Not: Otele evcil hayvan kabul edilmemektedir.
ODA VE SUITLER
LABRANDA Mares Marmaris'te 282 otel odası, 159 bungalov ve aile bungalovu bulunmaktadır. Ayrıca, otel
engelli misafirler için 10 adet uyarlanmış çift kişilik oda ve 100 adet birbirine bağlı standart çift kişilik oda
(bungalov) sunmaktadır.

146 Superior Çift Kişilik Oda (ana bina, 26 m2 - 32 m2):
Superior Çift Kişilik Odalarımızda çift kişilik yatak veya tek kişilik iki yatak bulunur ve en fazla iki yetişkin ile
aynı odada bir çocuk konaklayabilir. Bu odalardan 48'inde bir yataklı kanepe ve 96 sında bir ilave yatak için
yer vardır. Geniş bir balkon veya teras ve duşlu bir banyo bulunmaktadır. Odaların çoğu deniz manzaralıdır ve
gerisi bahçe veya orman manzaralıdır. Tüm oda zeminleri fayans döşemelidir ve bazılarında kısmi olarak halı
vardır.
136 Standart Çift Kişilik Oda (ana bina, 26 m2 - 32 m2):
Çift kişilik odalar ana binada yer almakta olup çift kişilik yatak veya tek kişilik iki yatak ve 1 adet ilave yatak için
alana sahiptir. En fazla 2 yetişkin, bir çocuk (68 oda) veya bir çocuklu üç yetişkin (48 oda). Bu tip odaların
çoğunda bir yataklı kanepe vardır. Tüm odalarda duşlu banyo, balkon ve karo zeminler vardır. Odaların çoğu
deniz manzaralıdır, ancak bazıları bahçe veya orman manzarasına sahiptir.
104 Standart Çift Kişilik Oda (bungalov, 26 m2 - 30 m²):
Çift kişilik bungalow odalar, bitişik iki veya üç katlı bir bina içerisinde yer alan bahçe alanında yer almaktadır.
Her odada bir çift kişilik yatak veya ikiz yatak vardır ve en fazla iki ila üç yetişkin konaklayabilir. Bu tip odaların
çoğunda bir yataklı kanepe vardır. Tüm odalarda duş, balkon veya teras bulunmaktadır. Odaların çoğu deniz
manzaralıdır. Diğerleri ya bahçe ya da orman manzaralıdır. Tüm odalarda fayans zemin mevcuttur.
55 Aile Odası (bungalov, 48 m2 - 54 m 2):
Aile Odalarımız bitişik iki ya da üç katlı bir binada bulunan bahçe alanında yer almakta olup, biri çift kişilik
yataklı ve diğeri ikiz yataklı iki yatak odasının yanı sıra bir çocukla birlikte en fazla dört yetişkinin
konaklayabileceği iki yatak odasına sahiptir. Tüm odalarda duşlu banyo, geniş balkon veya teras vardır. Çoğu
oda deniz manzaralıdır ve diğer odalar ise bahçe veya orman manzarasına sahiptir. Oda zeminleri fayans
döşenmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Herşey Dahil
Minibar (sadece su) Su her gün yenilenmektedir ve mini bar ücret karşılığı talep üzerine
doldurulabilir.
Merkezi Klima
Saç kurutma makinesi
Emanet kasası (ücretsiz)
Ulusal ve uluslararası kanalları izleyebileceğiniz TV LCD
Balkon veya teras
Duş

RESTORAN & BAR
ANA RESTORAN
Ana restoranda her zevke uygun çeşitli Türk ve dünya yemekleri servis edilir. Her gün 07:30 - 24:30 saatleri
arasında açık büfe olarak servis edilir. Toplam kapasite 1100 kişi (iç mekan: 300 kişi / teras: 800 kişi).
Kahvaltı:
Geç Kahvaltı:
Öğle Yemeği:
Akşam Yemeği:
Çorba ve Gece Büfesi

07:00 - 10:00 saatleri arasında
10:00 - 10:30 saatleri arasında
12:00 - 14:00 saatleri arasında
19:00 - 21:30 saatleri arasında
24:00 - 00:30 saatleri arasında

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

SPESİYAL RESTORANLAR
RESTORANLAR
Piccolo Italyan Restoranı
İtalyan mutfağının seçkin spesiyallerini bulabililirsiniz. Bu restoran için rezervasyon yaptırılması
gerekmektedir. Çalışma saatleri hava şartlarına bağlıdır. Restoran mayıstan ekime kadar hizmet vermektedir
ve her şey dahil programa dahildir.
Kapasite: 70 kişilik
Akşam Yemeği:

19:00 - 22:00 saatleri arasında

Meyhane Restoran
Deniz kenarında rahat ve sakin bir atmosferde Akdeniz mutfağından özel akşam lezzetlerini tadabilirsiniz.
Ayrıca, canlı müzik eşliğinde çok çeşitli Akdeniz başlangıçlarının tadını çıkarmaktan çekinmeyin. Çalışma
saatleri hava şartlarına bağlıdır. Restoran mayıstan ekime kadar hizmet vermektedir ve her şey dahil
programa dahildir. (Alkollü içecekler ek ücrete tabidir.)

Kapasite: 70 kişilik
Akşam Yemeği:

19:00 - 22:00 saatleri arasında

Çamlık Restoran
Marmaris Körfezi'ne bakan çam ağaçları arasında yer alan bu restoran, uluslararası menüden lezzetli
seçimler yapabileceğiniz romantik bir atmosfer sunuyor. Çalışma saatleri hava şartlarına bağlıdır.
Restoran mayıstan ekime kadar hizmet vermektedir ve her şey dahil programa dahildir. (Alkollü içecekler
ek ücrete tabidir.)
Kapasite: 70 kişilik
Akşam Yemeği:

19:00 - 22:00 saatleri arasında

Dragon Asya Restoran
Uzak Doğu lezzetleri arayan misafirler için ideal bir alternatifdir ve sıcak bir atmosphere sahiptir. Çalışma
saatleri hava şartlarına bağlıdır. Restoran mayıstan ekime kadar hizmet vermektedir ve her şey dahil
programa dahildir.( Alkollü içecekler ek ücrete tabidir.)
Kapasite: 35 kişilik
Akşam Yemeği:

19:00 - 22:00 saatleri arasında

RESTORAN BAR
Restoran Bar, yemekler sırasında seçilmiş içecekler sunmaktadır.
Çalışma Saatleri:
• Alkollü ve alkolsüz içecekler 12:30 - 14:00 ve 19:00 - 21:30 saatleri arasında mevcuttur.
LOBİ BAR
Lobi Bar, günde 24 saat çay, kahve ve alkolsüz içecekler sunmaktadır.
Çalışma Saatleri:
• 24:00 - 10:00 saatleri arasında alkolsüz içecekler
• 10:00 - 24:00 saatleri arasında yerel alkollü ve alkolsüz içecekler

HAVUZ BAR (açık alan)
alan)
Havuz Bar her gün 09: 00-18: 00 saatleri arasında havuz kenarında alkollü ve alkolsüz yerli içecekler
sunmaktadır.
PLAJ BAR (açık alan)
alan)
Plaj Bar, her gün 09: 00-18: 00 saatleri arasında plajda alkollü ve alkolsüz yerli içecekler sunmaktadır.
SULTAN BAR (açık alan)
alan)
Sultan Bar, her gün 10:00 - 24:00 saatleri arasında Spa Merkezi'nin karşısında çok çeşitli kokteyller
sunmaktadır.
Çalışma Saatleri:
• 10:00 - 24:00 saatleri arasında yerel alkollü ve alkolsüz içecekler
• 10:00 - 24:00 saatleri arasında uluslararası alkollü ve alkolsüz içecekler (ekstra ücret)
CAPRI BAR (lobi alanı)
alanı)
Sipariş üzerine iyi bilinen ferahlatıcı yaz kokteylleri yapılmaktır. Alkollü ve alkolsüz uluslararası içecekler de
servis edilmektedir.
Çalışma Saatleri:
• 10:00 - 03:00 saatleri arasında (ekstra ücret)
MEYHANE BAR (açık alan)
alan)
Çalışma Saatleri:
• Her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında alkollü ve alkolsüz yerli içecekler
Dış mekan barlarının çalışma saatleri (Havuz, Plaj ve Sultan) hava koşulları ve mevsimsel değişiklikler nedeniyle
değişebilir.

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

Engelli odası
Otopark
Araba Kirama ($)
Wi-Fi (sadece lobi ve havuz alanında kullanılabilir)
Doktor servisi ($)
Mağazalar ($)
Çamaşırhane hizmeti($)
24 saat resepsiyon
Kuaför ($)
Özel günler için farklı organizasyon istekleri ($)
İş toplantıları için toplantı odası kiralama ($)
Havuz kenarında dondurma ($)

FITNESS, EĞLENCE VE DİNLENMENİZ İÇİN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hamam
Sauna
La Brise Spa ($)
Su Sporları ($)
Dalış okulu ($)
Tenis kursları, tenis ekipmanları ve projektörler ($)
Buhar banyosu
Fitness merkezi (spa merkezinden giriş)
1 ana havuz
1 kaydıraklı havuz
Şezlong ve şemsiyeler
Havuz havluları
Disco ( içecekler ekstra)
Masa tenisi
2 adet tenis kortu (Halı kaplamalı / rezervasyon gereklidir / ücret karşılığında ekipman kiralama)
Mini futbol
Dart

ÇOCUKLAR İÇİN
•
•
•
•
•
•

Miniclub (4-12 yaş)
Çocuk oyun alanı
Talep üzerine bebek karyolaları
Mama Sandalyesi
2 çocuk havuzu
Çocuk bakıcısı ($)

($)
($) Her şey dahil plana dahil değildir.
SAĞLIK MERKEZİ
La Brise Spa (yaklaşık 620 m²), beş masaj odasından oluşmaktadır. Konuklar ayrıca jakuzi, duş, güzellik salonu,
soyunma odaları ve dinlenme alanından yararlanabilir. Spa, her gün 09: 00-20: 00 saatleri arasında masaj
uygulamaları sunmaktadır. Uygulamalar için rezervasyon yapılması tavsiye edilir. Ayrıca hamam, sauna ve
buhar banyosu bulunmaktadır.

HERŞEY DAHİL HİZMETİ
YEMEK
Kahvaltı (Açık Büfe, Ana Restoran):
Geç Kahvaltı (Açık Büfe, Ana Restoran):
Öğle Yemeği (Açık Büfe, Ana Restoran):
Snack Bar (Çamlık and Piccolo Snack Bar):
Akşam Yemeği (Açık Büfe, Ana Restoran):
Gece Çorbası (Ana Restoran):

07:00 - 10:00 saatleri arasında
10:00 - 10:30 saatleri arasında
12:00 - 14:00 saatleri arasında
12:00 - 16:00 saatleri arasında
19:00 - 21:30 saatleri arasında
24:00 - 24:30 saatleri arasında

Spesiyal Restoran :
Pastane
Pastane Servisi (Kahve, çay, kurabiye ve hamur işi seçimleri):

19:00 - 22:00 saatleri arasında
00:00 - 24:00 saatleri arasında

Çocuklar için dondurma ana restoranda öğlen yemeği ve akşam yemeği saatlerinde servis edilir.

Her Şey Dahil Programına dahil olan özel restoranlar:
Piccolo Italyan Restoran (Alkollü içecekler ek ücrete tabidir.)
Meyhane Restoran (Alkollü içecekler ek ücrete tabidir.)
Çamlık Restoran (Alkollü içecekler ek ücrete tabidir.)
Dragon Asian Restoran (Alkollü içecekler ek ücrete tabidir.)
İÇECEKLER
Havuz Bar:
Plaj Bar:
Lobi Bar:
Restaurant Bar:
Meyhane Bar:
Sultan Bar:
Disko Bar:
Pastane:
Capri Bar:

09:00 - 18:00 saatleri arasında
09:00 - 18:00 saatleri arasında
24 saat açık (alkollü içecekler 10:00-24:00 saat aralığında servis edilir)
öğle ve akşam yemeklerinde açık
09:00 - 18:00 saatleri arasında
10:00 - 24:00 saatleri arasında
24:00 - 02:00 saatleri arasında ( içecekler ekstra)
24 saat Alkolsüz içecekler
10:00 - 03:00 saatleri arasında ($)

Herşey Dahil Programı, 07:30 ile 24:00 saatleri arasında mevcuttur.
mevcuttur.
EĞLENCE & SPOR AKTİVİTELERİ
Animasyon ekibimiz günlük spor ve animasyon aktivitelerinin yanı sıra gece gösterileri sunmaktadır.
Günlük Aktiviteler:
Aktiviteler:
• Aerobik
• Su aerobiği
• Dart
• Su Topu
• Boccia
• Masa tennis
• Okçuluk
• Astro-çim futbolu maçları (Mini futbol)
• Havuz oyunları
• Turnuvalar
10:00 - 17:00 saatleri arasında animasyon masamızda tavla, okey, oyun kartları, satranç ve diğer masa
oyunları mevcuttur.

Akşam eğlencesi:
eğlencesi:
• Çeşitli gösteriler
• Türk gecesi
• Canlı müzik

•
•

Parti organizasyonları
Disko (her gün 24:00 - 02:00 saatleri arasında )

Miniclub:
Miniclub:
Miniclub (haftada 6 gün) 4 ila 12 yaş arası çocuklar içindir ve 4 yaşın altındaki çocuklara bir yetişkin eşlik
etmelidir: oyun alanı, oyun, mini disko, çocuk sineması, mini gösteri, çocuk turnuvaları ve çocuk bakıcısı
hizmeti (ekstra ücret)
Haftada 6 gün: 10:00 - 12:00 saatleri arasında
14:30 - 17:00 saatleri arasında
Spor Aktiviteleri:
Aktiviteleri:
• Animasyon:
Animasyon: su jimnastiği, su topu, okçuluk, astro-çim futbolu, masa tenisi, 2 tenis kortu (kuvars
kumu)
• Su sporları (ekstra ücret):
ücret): mable su sporu, uçan balık, muz, su kaydırağı, matrix, ringo, jet ski, sürat
tekneleri, sombrero, su döngüsü, kano, parasailing ve dalış okulu.

BENZERSİZ SATIŞ NOKTALARI
•
•
•
•
•

Ege Denizi'nin olağanüstü sahil resortü
En üst düzey restoran seçenekleri
Türk Rivierası'ndaki büyüleyici köylere yakınlık
Çeşitli toplantı olanakları
Güleryüzlü ve özenli otel personeli

TOPLANTI ODALARI

Masa ve Oturma Düzenlemeleri
Toplantı Odaları
KONFERANS
SALONU (İki odaya
ayrılabilir:
Marmaris 1 ve 2)

Genişlik
(m)

Uzunluk
(m)

Yükseklik
(m) Min. /
Max.

Alan
(m2)

Kokteyl
(Kişi)

Büfe
(Kişi)

Ziyafet
(Kişi)

Sahne
(Kişi)

Sınıf
(Kişi)

U-Şekilli
(Kişi)

3,50 / 4,50
20

40,3

809

700 - 800 500 - 600 600 - 650 800 - 900

600

130

MARMARIS 1

20

20,2

3,50 / 4,50

405

300 - 350 200 - 250 275 - 325

350

250

50

MARMARIS 2

20

20,1

3,50 / 4,50

404

300 - 350 200 - 250 275 - 325

350

250

50

SAGALASSOS

19,5

27

4.25

490

400 - 450 250 - 350 300 - 350 200 - 250

100

84

13,85

3,05 / 3,20

86

./

./

24 - 36

48

36

28

9,7

3,05 / 3,20

58

./

./

16 - 24

36

24

16

58

./

./

16 - 24

36

24

16

AMOS
KAUNOS

6,3
6

KNIDOS

6

9,7

3,05 / 3,20

MINDOS

6

10,15

3,05 / 3,20

60

./

./

16 - 24

36

24

16

ERINE

6

10,15

3,05 / 3,20

60

./

./

16 - 24

36

24

16

10,15

3,05 / 3,20

60

./

./

16 - 24

36

24

16

SIRNA

6

