LABRANDA TMT Bodrum
ADDRESS: Atatürk Cad. No: 180
48400 Bodrum / Muğla – Turkey
Tel: +90 252 350 01 00
Fax: +90 252 313 30 60
E-mail: info.tmtbodrum@labranda.com
LABRANDA Category: Select
Official Category: ***** Holiday Village
AÇIKLAMA
LABRANDA TMT Bodrum, 2015 yılında tamamen yenilenen, her şey dahil bir sahil tesisidir. Deniz kıyısındaki
tesis 32.000 metrekarelik bir alana yayılmıştır ve çok sayıda havuza, yemek seçeneklerine ve bir spaya
sahiptir.
Tesis, tarihi yerleri, eşsiz doğası ve Ege Denizi'nin masmavi sularıyla ünlü Bodrum'un merkezinde ideal bir
konumda yer alıyor. Türkiyedeki bu ideal konum, bayramlarını sevdiklerinin arasında sevinçle geçirmek
isteyen
ve
mükemmeliyete
önem
veren
misafirler
için
de
doğru
adrestir.
LABRANDA TMT Resort, misafirlerine şık iç mekanlar ve çeşitli binalara yayılmış zarif bir şekilde döşenmiş
odalar sunuyor. Çeşitli eğlence aktiviteleri için yüzme havuzları, su kaydırakları ve aktivite alanları gibi çeşitli
olanaklar da mevcutturtur.
Rahatlatıcı bir tatil geçirmek isteyenler için La Brise Spa, şımartan ve duyuları harekete geçiren için bir
deneyim sunuyor. Geleneksel Türk hamamı ve geniş spa tedavileri sayesinde konuklar streslerinden
arınabileceklerdir.
Daha kültürel bir kaçamak mı arıyorsunuz?
LABRANDA TMT Bodrum, Bodrum'da yer alır, bir zamanlar Karya’nın Halikarnas antik kentinin bulunduğu
yerdedir. Bir zamanlar dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi'nin evi olan, bu eski sitenin
kalıntıları, Karya hükümdarı Mausolus'un kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Mozoles terimi, bir zamanlar büyük
bir türbeye atıfta bulunmak için kullanılan etkileyici bir yapıdan gelir. Halikarnas aynı zamanda Büyük
İskender'in M.Ö 334'te kuşattığı ve 1400'lü yıllarda Knights Hospitalier'ın Halikarnas Mozolesi'nden kayalarla
inşa edilmiş Bodrum Kalesi'nin yer aldığı bir şehirdi. Bodrum, antik tarihi sevenler ve antik kalıntıların arasında
gezintiler arayan turistler için büyüleyici bir şehirdir.
Burası tatil için sizce de kulağa muhteşem bir yermiş gibi gelmiyor mu? Bir sonraki muhteşem tatiliniz için
hazır olduğunuzda bizimle iletişime geçin.
Konum:
Konum:
Havalimanı:
Havalimanı:
Plaj:
Plaj:
Restoranlar:
Restoranlar:
Alışveriş alanı:
alanı:

35 km
sahilde
1 km
1 km

• Tesisimizde bulunan tüm ürünler ve hizmetler ISIS'e (gıda, su ve hijyenik güvenlik riski yönetimi) emniyet
yönetim sistemine göre gerçekleştirilmektedir.

ODA VE SUİTLER
Toplam Oda Sayısı: 329 oda / 900 yatak kapasitesi:
160 Standart Oda
43 Hillside Anex Aile Odası
38 Anex Standart Oda
85 Superior Oda
3 Engelli Oda

•
•
•
•
•

Her odada balkon, Fransız balkon veya teras bulunmaktadır. Tüm odalar için kapı kilitleme sistemi olarak
standart elektronik plastik kart sistemi uygulanmıştır. Her oda, mini bar, çay ve kahve seti, LCD TV (ulusal ve
uluslararası uydu), telefon, özel banyo ekipmanları, saç kurutma makinesi, makyaj aynası, WC, duş, split klima
ve elektronik kasa ile donatılmıştır.
Hillside Annex Aile odaları, genel alanlarımıza 100 metre mesafede, Miramar Ek Alanı'nda yer almaktadır.
Hillside Annex odalarına ulaşmak için, asansörü ve ardından bir yaya köprüsü ve ardından bir merdiven
kullanmak gerekmektedir. Bebek karyolaları talep üzerine temin edilir. Hiçbir odada sigara içilememektedir.
•
•
•
•

Havlu değişimi:
değişimi istek üzerine
Mini bar: Alkolsüz içecekler ve su ile doldurulmuş minibar, iki günde bir su ve meşrubat ile tekrar
doldurulur.
Nevresim değişimi:
değişimi 2 günde bir
Oda temizliği: günlük

Odada TV kanalları Türk, Alman, Hollanda, Rus, İngiltere, Fransız, Belçika, Ukrayna ve Polonya yerel
kanalları yayınlanmaktadır. Müzik, spor ve haber kanalları gibi seçenekleri de vardır.
STANDART ODALAR: Tatil köyümüzde toplam 160 standart oda bulunmaktadır. Her biri maksimum 2
yetişkin + 1 çocuk kapasitesine sahiptir. Odaların büyüklüğü 24 m²dir.
ANEX STANDART ODALAR:
ODALAR: Toplam 38 adet olarak otelimizin yamaç bölümünde bulunmaktadırlar.Her
biri maksimum 2 yetişkin, 1 çocuk kapasitesine sahiptir.Odaların büyüklüğü 20, 24 m²dir.
AİLE ODALARI: Tatil köyümüzde toplam 43 aile odası bulunmaktadır. 2 yatak odası ve bir banyoyu bölen bir
kapı ile oda 38 m² genişliğindedir ve maksimum 4 kişi konaklayabilir.
SUPERIOR ODALAR:
ODALAR: Tatil köyümüzde toplam 85 adet superior oda bulunmaktadır. Bu odalar standart odadan
daha büyüktür ve maksimum 3 + 1 kişiye uygundur. Bu odaların büyüklüğü 34 m²dir.
ENGELLİ ODALARI:
ODALARI: Tatil köyümüzde 3 adet engelli odası bulunmaktadır. Odalarda geniş bir banyo ve duş
içeren tek bir yatak odası bulunmaktadır. Ayrıca engelli insanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış ve
dizayn edilmiştir. Oda büyüklüğü 24 m²'dir ve en fazla 2 yetişkin için uygundur.

RESTAURANT & BAR
LINDITA RESTORAN
Gün boyu açık olan bu restoranda açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam yemeği verilmektedir. Canlı pişirme
alanları konuklara çeşitli yerli ve uluslararası yemekler sunuyor. Konuklarımızın asla sıkıcı ve tatsız bir deneyim
yapmamasını sağlıyor. Restaurant plaja 30 metre uzaklıkta yer almakta olup misafirlerin yemeklerinin hem iç
hem de dış mekanlarda tadını çıkarmasını sağlıyor.
Kapasite: 700 kişilik
Kahvaltı:
Geç kahvaltı:
Öğle yemeği büfesi:
Akşam Yemeği:
Gece çorbası:
Çocuk büfesi (akşam yemeği):

7:00 – 10:00 saatleri arasında
10:00 – 10:30 saatleri arasında
12:00 – 14:00 saatleri arasında
19:00 – 21:30 saatleri arasında
23:30 – 24:30 saatleri arasında
19:00 – 20:00 saatleri arasında (Kapasite: 100 kişilik)

TAVERNA SNACK
Konukların büyük kapasiteli bir tesiste lezzetli yerli ve uluslararası yemeklerin tadını çıkarabilecekleri bir
başka açık büfe seçeneği. Deniz kenarındaki bu büfe, deniz ürünleri yemekleri sunuyor. Bunların yanı sıra
pizza, sosisli sandviçler, hamburgerler, spagetti ve salatalar gibi lezzetli geleneksel tipte yemekler de
sunuluyor.
Kapasite 200 kişilik.
Açılış Saatleri: 12:00 – 17:00 saatleri arasında
GÖZLEME EVİ
Konuklarımız burada çalışma saatleri boyunca gözleme seçimi yapabilmektedirler. Konuklar, Paradiso Café
Barda ya da diledikleri herhangi bir yerde gözlemelerin tadına varabilirler.
Saat Aralığı:
Gözleme: 12:00 – 17:00 saatleri arasında
PARADISO PASTANESİ
Self servis pastane ve dondurma servisi. Burası, konukların kaldıkları süre boyunca tatlı isteklerini
giderebilecekleri mükemmel bir yerdir.
Çay & Kahve: 12:00 – 17:00 saatleri arasında
Dondurma: 14:00 – 17:00 saatleri arasında
CARPACCIO À LA CARTE RESTORAN
Bu özel à la carte restoranında lezzetli İtalyan yemeklerinin tadını çıkarın. Bu lezzetli ve çekici dış mekan
yemeklerinde İtalyan mutfağının klasiklerinden birini seçebileceksiniz. Makarna, deniz ürünleri yemekleri ve
birinci sınıf şaraplar ($), bu açık hava tesislerinde tadını çıkarabileceğiniz birçok şeyden bazılarıdır.
Kapasite 60 kişilik
Akşam Yemeği: 19:00 – 22:00 saatleri arasında
TAVERNA À LA CARTE RESTORAN
Bir sahil tatili birkaç lezzetli deniz mahsulü yemeği olmadan tamamlanmamış demektir. Taverna'da konuklar,
açık havada plaj ortamında çeşitli balık ve deniz ürünlerinin tadını çıkarabilirler. Deniz levreği, somon, enfes
deniz ürünleri mezeleri ve birinci sınıf içecekler ($), balık ve deniz ürünleri restoranının size sunduğu
spesiyallerdir.

Kapasite 40 kişilik.
Akşam yemeği: 19:00 – 22:00 saatleri arasında
BIANCO LOBİ BAR
Bianco lobi barımızda kokteyllerin ve her türlü alkollü ve alkolsüz içeceklerin tadını çıkarın. Şık ve modern bir
ortam arıyorsanız, görkemli otelimize varır varmaz dinlenmek için harika bir yerdir . Premium içecekler ($)
burada mevcuttur.
Kapasite 100 kişilik
Açılış Saatleri: 24 saat.
PARADISO CAFE BAR
Bu cafe bar, konuklarına güzel bir bahçe ortamında çeşitli alkollü ve alkolsüz içecekler sunmaktadır. Premium
içecekler ($) burada mevcuttur. Paradiso Café Bar, Gözleme Evi'ne yakın olup, bu geleneksel ve lezzetli Türk
hamurunun tadını çıkarmak için yaygın olarak kullanılan bir yerdir.
Kapasite: 200 kişilik
Açılış Saatleri: 10:00 - 24:00 saatleri arasında
REFRESHING BAR ($)
Bu eşsiz bar, konuklarına lezzetli çaylar ve taze meyve smoothieleri sipariş etme imkanı sunmaktadır.Burası
plaja yakın küçük bir açık alanda bulunanmaktadır. Konukları Smoothie veya çaylarını burda içebilir veya
yanında götürebilirler.Rerfreshing Bar, Her Şey Dahil konseptinin bir parçası değildir.
Kapasite: 10 kişilik
Açılış Saatleri: 10:00 – 24:00 saatleri arasında
TAVERNA BAR
Havuz ya da plaj kenarındaki alkolsüz içeceklerin ve çeşitli biraların tadını çıkarın. Taverna bar diğer yeme ve
içme tesislerimizin yanında yer almaktadır.
Kapasite 200 kişilik
Açılış Saatleri: 10:00 - 18:00 saatleri arasında
HALIKARNAS BAR ($)
Bu sahil kenarındaki barda çok çeşitli kaliteli içecek ve kokteyllerin tadını çıkarın. Bu bar, her şey dahil
konseptinin bir parçası değildir.
Kapasite 50 kişilik
Açılış Saatleri: 24 saat
MARE BAR
Bu bar, çeşitli alkolsüz içecekler ve biralar sunmaktadır ve otelimizin Hillside Ek tarafında yer almaktadır.
Kapasite 25 kişilik
10:00 - 18:00 saatleri arasında açık
* Yukarıdaki tüm hizmetlerimizin ve konumlarımızın yer ve açılış tarihleri, hava koşullarına bağlı olarak
değişebilir ve yaz aylarında farklılık gösterebilir. Tüm bu bilgiler, herhangi bir reklamasyon durumunda geçerli
değildir.

•

Küçüklere alkollü içecek servisi yapılmamaktadır. Alkollü bir içki içmek veya sipariş etmek için en az
18 yaşında olmak gerekmektedir.

($) ekstra
ekstra ücrete tabidir.
tabidir.
ANİMASYON, EĞLENCE VE SPOR
Profesyonel animasyon ekibimiz,konukların tatillerini eğlenceli hale getirmek için çeşitli programlar ve
aktiviteler sunmaktadır. Gün boyu çeşitli spor aktiviteleri, farklı yaş grupları için oyunlar ve turnuvalar
düzenlenmektedir. Profesyonel sahnemiz ve diskomuz sayesinde, bütün yaş gruplarını eğlendiriyor ve
unutulmaz bir tatil yaşatıyoruz.
Günlük Aktiviteler:
Aktiviteler: sabah jimnastiği, dans dersleri, step aerobik, zeka oyunları, masa tenisi, boccia, plaj
voleybolu, su jimnastiği (havuz), havuz oyunları, su topu, dart, okçuluk (amatör), basketbol
Akşam Aktiviteleri: dans gösterileri, Türk gecesi, profesyonel gece şovları, interaktif oyunlar, komedi şovları.
ÇOCUK KULÜBÜ
Mini Club 4 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için uygundur. Düzenli çalışma saatleri sabahları 10:00 ile 12:30
arasında, öğleden sonra ise saat 14:30 ile 17:30 arasındadır. Akşam yemeğinde küçük misafirlerimizi Lindita
Restaurant'ta özel bir büfe ile ağırlıyoruz.
Akşam Aktiviteleri: Mini Disco
Bebek Bakımı:
Bakımı: Ekstra
Çocuklar için yemek sandalyesi:
sandalyesi: mevcut
TEL ACTIVITIES AND SERVICES

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

Bebek bakıcılığı, doktor ve hemşire hizmeti (24 saat) ($)
Telefon, faks ve posta hizmetleri ($)
Wi-fi (lobi ve genel alanlarda ücretsiz olarak mevcuttur)
Çamaşırhane ve kuru temizleme hizmeti ($)
Kuaför ($)
Hediyelik eşya dükkanı ($)
Şemsiye ve şezlong (ücretsiz)
Plaj havlusu (ücretsiz)
EĞLENCE VE DİNLENMENİZ İÇİN

•
•
•
•
•
•
•

Su Sporları ($)
Masa tenisi
Boccia
Plaj voleybolu
Basketbol
Dart
Step aerobik

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Okçuluk
Su jimnastiği
Interaktif oyunlar
Komedi gösterileri
Gece gösterileri
Dans gösterileri
Plaj
Kapalı havuz
Dinlenme havuzu
Ana havuz
2 su kaydıraklı havuz
SAĞLIĞINIZ İÇİN

•
•
•
•

Vücut bakımı ve güzellik merkezi ($)
Spa
Masaj, vücut kese ve köpük masajı ($)
Jakuzi
ÇOCUKLAR İÇİN

•
•
•
•

Bebek bakımı ($)
Miniclub
Çocuk havuzu
Kapalı çocuk havuzu

($) ekstra
ekstra ücrete tabidir.
HER ŞEY DAHİL HİZMETİ
Lindita Restaurant, kahvaltı, öğle ve akşam yemeğini açık büfe tarzı olarak sunmaktadır.
Açılış Saatleri
Kahvaltı:
Geç kahvaltı:
Öğle yemeği büfesi:
Akşam yemeği:
Gece çorbası:
Çocuk büfesi (akşam yemeği):
Oda Servisi

7:30 – 10:00 saatleri arasında
10:00 – 10:30 saatleri arasında
12:00 – 14:00 saatleri arasında
19:00 – 21:30 saatleri arasında
23:30 – 24:30 saatleri arasında
19:00 – 20:00 saatleri arasında
24 saat

TAVERNA SNACK
Açılış saatleri:

12:00 – 17:00 saatleri arasında

A la carte restoran:
restoran: Alakart restoranlarımız belirli günlerde açıktır ve rezervasyon gereklidir. Lütfen bu
restoranların mevcut açılış günlerini ve saatlerini öğrenmek için resepsiyona veya misafir servisine danışın.

GÖZLEME EVİ
Gözleme:

12:00– 17:00 saatleri arasında

PARADISO PASTANESİ
Çay & Kahve:
Dondurma:

12:00 – 17:00 saatleri arasında
14:00 – 17:00 saatleri arasında

BIANCO LOBİ BAR
Ana binada yer almaktadır.

Günde 24 saat açık

PARADISO CAFE BAR
Bahçede yer almaktadır.

10:00 - 24:00 saatleri arasında açık

TAVERNA BAR
Plaja yakındır.

10:00 - 18:00 saatleri arasında

MARE BAR
Hillside Ekinde yer almaktadır:

10:00 - 18:00 saatleri arasında

REFRESHING BAR
Bahçede yer almaktadır.

10:00 - 24:00 saatleri arasında açık

Herşey Dahil Hizmetinde İçecekler:
İçecekler: Tüm meşrubatlar, yerli alkollü ve alkolsüz içecekler.
Ekstra İçecekler: Tüm şişeli içecekler, viski, konyak, taze sıkılmış meyve suları, şampanya ve enerji
içecekleri konsepte dahil değildir.
Minibar:
Minibar: Alkolsüz içecekler ve su ile doldurulmuş minibar, iki günde bir su ve meşrubat ile tekrar doldurulur.
EĞLENCE
Çocuklar ve yetişkinler için eğlence programı, haftada 7 gün animatörler tarafından verilmektedir. Mini club
kullanımı 4-12 yaş çocuklar içindir.
Günlük Aktiviteler:
Aktiviteler: Spor and oyunlar.
Akşam Aktiviteleri:
Aktiviteleri: dans gösterileri, türk gecesi, profesyonel gece şovları, interaktif oyunlar, komedi şovları,
mini disko.
Tüm hizmet ve yerlerimizin açılış tarihleri ve çalışma saatleri, hava şartlarına göre ve yaz aylarında farklılık
göstermektedir.
SAĞLIK
Geleneksel ve meşhur Türk hamamını deneyimleyin ve tüm stresinizden arının. Birkaç rahatlatıcı deneyimin
sizi beklediği La Brise Spa'da diğer spa terapileri ile de duyularınızı harekete geçirin.
Spa Hizmeti ($):
($): Masajlar, cilt bakımı, güzellik merkezi, kese ve köpük
Spa Hizmeti (ücretsiz)
ücretsiz): Hamam, sauna, fitness merkezi, kapalı havuz ve buhar odası

Çalışma Saatleri: 9:00 - 20:00 saatleri arasında

BENZERSİZ SATIŞ NOKTALARI
•
•
•
•

Muhteşem sahil kenarında tatil tesisi
Keyifli spa hizmetleri
Tesis bünyesinde çeşitli restoran olanakları
Güleryüzlü ve özenli otel personeli

