HER ŞEY DAHİL KIŞ KONSEPTİ
YİYECEK(HERŞEY DAHİL)
Sabah Kahvaltısı
Geç Kahvaltı
Öğle Yemeği
Akşam Yemeği
Snack Menu
Kek&Kurabiye
Gece Yemeği
Oda Servisi

07:00 – 10:00
Jasmine’s Restaurant
10:00 – 10:30
Jasmine’s Restaurant
12:30 – 14:30
Jasmine’s Restaurant
18:30 – 21:00
Jasmine’s Restaurant
14:30 – 15:30
Jasmine’s Restaurant
15:30 – 17:00
Select Bar
23:00 – 00:00
Jasmine’s Restaurant
24 saat (Ücretli) Menü içerikli

A LA CARTE RESTORANLAR
A la carte İtalyan
18:30 – 21:00
Bellini Restaurant
A la carte Türk
18:30 – 21:00
Tuğra Restaurant
√ Seckin Balık Restoranımızda, Baş aşcımızın sizler icin özenle secmiş olduğu lezzetli deniz
mahsullerinin tadına bakabilirsiniz. (Bilgi için misafir ilişkileri masasına başvurabilirsiniz).
A la carte restoranlarımızda yerli ve bazı ithal alkollü içecekler ve masa şarapları haricindeki
şaraplar ücretlidir.
A la carte testoranlarımız için misafir ilişkileri masasında rezervasyon yapabilirsiniz.
A la carte kullanımı 5 gece ve üzeri konaklayan misafirler için ücretsizdir.
A la carte restoranlarımız için saat 10:00-11:00 ve 13:00-14:00 saatleri arasında rezervasyon
kartı ile misafir ilişkileri masasında rezervasyon yaptırabilirsiniz. Her 1 hafta konaklama için, bir
ala carte restoranı ücretsizdir. 2.kullanım ise ücretlidir. Kıyafet kuralı bulunmaktadır.
Diyet , alerji gibi durum veya isteklerde misafir ilişkileri masasına başvurunuz.

İÇECEK (HERŞEY DAHİL)
Elite lobby bar
09:00 – 00:00
Select bar (TV ve oyun salonu)
10:00 – 00:00
Tüm yerli alkollü ve soft içecekler açık olan barlarda ücretsiz sunulmaktadır.
Mini barınız hergün ücretsiz olarak su ve soft içeceklerle doldurulur .
Odalarda bulunan kahve , çay set up

İÇECEK (ÜCRETLİ)
Disko bar
Oda servisi
Tüm ithal ve delüx ithal içecekler
Balık a la carte restoranı

Tüm yerli ve yabancı içecekler üçretli
24 saat menü içerikli
Taze meyve suları

GENEL BİLGİLER
Herhangi bir ihtiyaç veya arzunuz için lütfen misafir ilişkileri departmanımıza
başvurunuz.
Barlarımızda “şişe içki” sevisi yapılmamaktadır.
Yemeklerde alınan tüm yerli içecekler ücretsizdir
(Taze sıkılmış meyve suları ve ithal hariç)
18 Yaşından küçük misafirlerimize alkol servisi yapılmamaktadır.
Odaya giriş saati (check-in) 14:00’dir. Odadan ayrılış saati (check-out) 12:00’dir.
Lütfen lobiye ve restoranlara mayo ile girmeyiniz. Kıyafet kuralı geçerlidir.
Lütfen değerli eşyalarınızı odalarda bulunan kasalara koyduğunuzdan emin
olunuz.(Liberty Hotels Lara yonetimi hic bir sorumluluk kabul etmemektedir.)
Dış alan Havuzumuz sadece Kasım ve Mart ayında ısıtmalıdır.
Kapalı Havuzumuz Kasım ve Mart arasında ısıtmalıdır.
Genel alanlar ve restoranlarda kesinlikle sigara içilmesi yasaktır .
Dış alan faliyetleri hava şartlarına ve yönetim kararına bağlıdır.

Ücretsiz Aktiviteler
Masa tenisi
Basketbol
Gün boyu (soft)animasyon
Çocuk kulübü
Plaj ve havuz şemsiyeleri
Şezlong
Plaj ve havuz havluları
Sauna
Hamam
Tenis kortu
Dart
Fitness Center
Minibar
Kasa
Wifi
Ücretsiz hızlı WIFI hizmetimiz
otelin her alanında kullanıma
acıktır.

Ücretli Aktiviteler

Telefon
Fax
Masaj
Tenis kort aydınlatması
Tenis ekipmanları
Internet Cafe
Bilardo
Çocuk oyun makineleri
Mağazalar
Bebek bakımı (10:00-00:00)
Çamaşır hizmetleri
Kuru temizleme
Doktor ve tıbbi hizmetler
Ayakkabı boyama
hizmeti verilmektedir
•Araba kiralama hizmetleri

Önemli telefon numaraları: Resepsiyon : 1000 Misafir İlişkileri : 2000 Doktor Ofisi : 4000

Değerli Misafirlerimiz;
Otel , havuz ve sahilimizde bulunan yazılı kurallara (uyarı levhalarına) uymanızı önemle rica ederiz,
aksi durumlarda, otelimiz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

