LONICERA CITY HOTEL 2021 HERŞEY DAHIL YAZ KONSEPTİ
Yer: Alanya
Katagori: 3***
Açılış Yılı: 2013
Son Tadilat: 2017
Plaja uzaklık ( 100 )
Yüz ölçümü: 2.000 m2
Merkeze uzaklık: Şehir içi
Oda kapasitesi: 58 / Sigara içilmeyen oda: 5
Antalya Havaalanına uzaklık : 120 km
Yatak kapasitesi: 140
Gazipaşa Havaalanına uzaklık : 45 km
E-mail: lonicera@lonicera.com.tr
Tel: +90 242 513 70 10
Web : www.lonicera.com.tr
Fax: +90 242 510 13 12
Adres : Saray mah.M.Akif Ersoy Cad №29 /Alanya / ANTALYA / TÜRKİYE
Tesis: Tesisimiz Alanya merkez’de dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’na sadece 100 metre mesafededir. Alanya
Kalesi ve Damlataş Mağarası’na yürüme mesafesindedir. Otelimiz her şey dahil sistemine sahip olup her türlü
konforu hizmete sunmaktadır.6 katlı 2 ayrı bloktan oluşan tesisimiz konforlu bir tatilden beklenen hizmeti nezih
bir şekilde tüm tatilcilerimize sunmaktadır.
Standart oda: Oda kapasitesi: 2 yetişkin ve 1 çocuk Oda büyüklüğü = 24 m²
Split klima, duş, WC, TV, uydu yayını, saç kurutma makinesi, telefon, para kasası, balkon, mini buzdolabı
(girişte su ve soda ile doldurulur), laminat parke zemin.
Oda temizliği günlük olup, yatak tekstili ve havlular haftada 3 kez değiştirilir.
Aile odası: Oda kapasitesi : 4 yetişkin ve 1 çocuk Oda büyüklüğü = 44 m²
Aile odaları iki yatak odasından oluşmaktadır.
Split klima, duş, WC, TV, uydu yayını, saç kurutma makinesi, telefon, para kasası, balkon, mini buzdolabı
(girişte su ve soda ile doldurulur), laminat parke zemin
Oda temizliği günlük olup, yatak tekstili ve havlular haftada 3 kez değiştirilir
Ücrete tabi hizmetler: Odalarda kiralık kasa, bebek arabası, çamaşır, yıkama servisi, plajda şezlong ve güneş
şemsiyesi, Su sporları(otele ait değildir).
Aktiviteler:
Dart, masa tenisi, bilardo; lobide, bahçede ve odalarda kablosuz internet bağlantısı,
Havuzlar:
1 adet açık yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu (Şezlong ve şemsiye ücretsiz)
Ana restoran: 1 adet Ana Restoran (Çocuk sandalyesi mevcuttur )
Barlar :
1 Lobby-Bar
10:00 - 20:00
Ücretsiz
1 Restaurant-bar
Yemek saatlerinde açık Ücretsiz
1 Street-Bar
10:00 - 23:00
Ücretsiz
Her şey dahil konsepti:
Kahvaltı
07:00 - 10:00
Açık büfe ( taze sıkılmış portakal suyu ücretli )
Öğlen yemeği
12:30 - 14:00
Açık büfe
Akşam yemeği
19:00 - 21:00
Açık büfe
Alkollü-alkolsüz içecekler saat 10:00-23:00 arası her şey dahil konseptine tabidir.
Balayı çiftlerine:
Meyve sepeti ve şarap
Doğum günlerinde: Sipariş üzerine doğum günü pastası ve çiçek ücrete tabidir.
Plaj:
Plaj havlusu, güneş şemsiyesi, Şezlong - Ücretlidir
WC / Duş-Giyinme kabinleri
Geçerli kredi kartları: Visa, Mastercard
Evcil hayvan kabul edilmez
Tüm aktiviteler ve hizmetler sezondaki hava koşullarına ve mücbir sebeplere göre değişebilir. Lonicera
Hotels’in bu konu ile ilgili tüm hakları saklıdır

******************** ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME********************
Dünya Sağlık Örgütünün ilan etmiş olduğu Pandemi süresinin uzaması halinde, Lonicera
Hotels olarak T.C Turizm ve Kültür Bakanlığı ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından alınmış olan
Covid-19 tedbirleri ve yayınlanmış olan genelgeler doğrultusunda hizmetlerimizde tarih, saat ya
da kısıtlamalar yaşanabilir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.

