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Arcadıa Golf & Sport Resort
Belek - Antalya

Doğa, huzur ve eğlence ile eşsiz bir kucaklaşma… Medeniyetlerin buluşma noktası Antalya’ya
40 km, havaalanına 35 km mesafedeki Belek’te; yeşile ve maviye doyacaksınız. Eski çağların
“huzur vadisi” Arcadia’da, efsaneler gibi mistik, düşlediğiniz kadar mutlu ve dilediğinizce
eğleneceğiniz bir tatil deneyimi yaşayacak, Mavi Bayrak sertifikalı sahilde; denizin ve güneşin
tadını çıkaracak, aquapark ve havuzlarda çocuklar gibi eğlenerek, bir ömür unutulmayacak
anılara sahip olacaksınız.
Offering a unique combination of nature, tranquility and fun… Antalya is the meeting
point of civilizations. 40km from Antalya and 35km from the airport you will be enchanted
by the blue and green splendour of Belek. In Arcadia, known in old times as “The Valley
of Tranquility”, you can dream of a mystical holiday experience so fun yet so relaxing; on
our blue flag beach, taste the sea and the sun. Have fun like you are a child again in the
waterpark…. You are guaranteed a lifetime of unforgettable memories.

Arcadıa Golf & Sport Resort
Belek - Antalya

Akdeniz’in uçsuz bucaksız mavilikleri ile çam ormanları içerisinde huzur ve eğlenceye
adanmış benzersiz bir tesis... Tüm ayrıntıları ile kusursuz bir tatil için tasarlanmış 465 oda...
Konforun, kalite ve ayrıntılarla birleştiği alternatifli yaşam alanları... Limak Arcadia Golf &
Resort, kendinizi daha da özel hissedeceğiniz bir tatile yaraşır konaklama seçenekleriyle, sizi,
Akdeniz’in huzurunu yaşamaya çağırıyor.
Here is a place where fun and tranquility combine with the unique combination of green
pine forests and the endless blue Mediterranean. The details of all 465 rooms are designed
to ensure a perfect holiday…. Comfort, quality and detail combined with alternative living
spaces… The relaxing sounds and sensations of the Mediterranean will make you feel like a
special guest here in Limak Arcadia Golf & Sport Resort.

Arcadıa Golf & Sport Resort
Belek - Antalya

Siz sadece ne istediğinize karar verin! İtalyan, Uzak Doğu ya da Türk mutfağının en lezzetli
yemekleri A’la Carte restoranlarda sizleri bekliyor. Dünyanın vazgeçilmez tatlarından oluşan
açık büfeleriyle ana restoranlar, her yudumda tatilin keyfine varacağınız içecekleriyle cafe &
barlar yaşam gustonuzu ortaya çıkaracak... Limak Arcadia Golf & Resort’ta unutulmaz anların
tadına varacaksınız.
Simply decide what you want! The most delicious Italian, Far East and Turkish cuisines are
waiting for you. Our main restaurant open buffet offers the most essential flavours, or simply
enjoy every sip of our vast range of beverages as you watch the world go by…. You will enjoy
some of life’s unforgettable moments in Limak Arcadia Golf & Sport Resort.

Arcadıa Golf & Sport Resort
Belek - Antalya

Akdeniz’in mavisi ve yeşili ile buluşan mistik bir yolculuğa ne dersiniz? Spa ve masaj
deneyimleriyle bedenen ve ruhen huzura kavuşacağınız, çeşitli bakım ve terapilerle
tazeleneceğiniz, Fitness Merkezinde tatilinize dinamizm ve sağlık katabileceğiniz bir tatil
deneyimine... Limak Arcadia Golf & Resort, bedeninize ve ruhunuza vakit ayırabileceğiniz
huzur dolu bir atmosferde sağlıklı seçenekler sunuyor.
What do you think about a mystical journey to the meeting point of blue sea and green
forests? Become physically and mentally at peace with a relaxing massage or SPA treatment, a
variety of wellness therapies, or add a dynamic and healthy fitness programme to your holiday
experience…. Limak Arcadia Golf & Sport Resort offers you a relaxing atmosphere with
which to regenerate your body and soul.

Arcadıa Golf & Sport Resort
Belek - Antalya

Çocuk olmak Limak Arcadia Golf & Resort’ta güzel! Siz denizin ve güneşin tadını çıkarırken
bırakın çocuklarınız da akranlarıyla doyasıya eğlensin. Her yaş gurubu için ayrı etkinliklerin
düzenlendiği Mini Kulüp’te çocuklar, uzman mini kulüp animatörleri ile yaratıcı ve
eğitici aktivitelere katılacak, onlar için hazırlanmış alanlarda güven içerisinde oyunlarını
oynayacaklar.
It is great to be a child in Limak Arcadia Golf & Sport Resort! Leave your children safely to
make new friends as you relax with the sea and the sun. Different events are organised for
every age group in our specially designed Mini Club where your children can participate in
stimulating creative and educational activities.

Arcadıa Golf & Sport Resort
Belek - Antalya

Tatil, sevdiklerinizle birlikte; huzurlu ve eğlenceli vakitleri beraber geçirmek demek... Limak
Arcadia Golf & Resort animasyon ekiplerinin sürekli yenilenen şov ve etkinlikleriyle gece
gündüz keyifli vakit geçirebilirsiniz. Açık hava sineması, boccia, masa tenisi, tavla, voleybol,
dart, mini golf, shuffleboard, havalı tüfek, okçuluk, su topu ve daha pek çok eğlenceli oyun
Limak Arcadia Golf & Resort’te sizleri bekliyor.
A holiday with your loved ones means to spend time together in a relaxed yet fun
environment…. You will have a fantastic time both day and night with our Entertainment
team who constantly bring new shows and ways to have fun to the guests of Limak Arcadia
Golf & Sport Resort. Activities such as an open air cinema, boules, table tennis, volleyball,
backgammon, darts, mini golf, air rifle, archery, water polo and many more are amongst those
offered by our Entertainment team.

Arcadıa Golf & Sport Resort
Belek - Antalya

Classroom Banquet

Theater

Cocktail

U Form

CONFERENCE HALLS

Height

m2

Aspendos Hall 1

4.3 m

250

150

200

50

Aspendos Hall 2

4.3 m

150

110

150

50

Aspendos Hall 1+2

4.3 m

400

270

Limra

2.8 m

50

40

50

Arycanda

2.8 m

50

40

50

Limra + Arycanda

2.8 m

100

90

100

50

Winter Garden

4.3 m

85

75

90

30

280

400

450

100

• Aspendos Hall 2’ye bölünerek 2 ayrı salon olarak kullanılabilmektedir. İsimleri Aspendos Hall 1 ve
Hall 2’dir.
• Limra ve Arycanda salonları gerektiğinde birleştirilerek tek 100 m2’lik salon olarak
kullanılabilmektedir. Detayları Limra + Arycanda olarak belirtilmiştir.
• If necessary, Aspendos Hall can be divided and used as two separate meeting rooms.
• Limra and Arycanda can be turned into one larger 100m2 meeting room.

Lımra Hotel & Resort
Kemer - Antalya

Lımra Hotel & Resort
Kemer - Antalya

Olympos Dağları’nın eteklerinde, uçsuz bucaksız Akdeniz’e sıfır, çam ormanları ve portakal
ağaçlarının tarifsiz kokularıyla bütünleşen Limra Hotel & Resort’da, yeni bir tatil deneyimine
ne dersiniz? Antalya’ya 55 km, Havaalanına ise 72 km mesafedeki Kemer, Kiriş’te, ödüllü
mimarisi ile 140.000 m2 alan üzerine kurulu Limra Hotel & Resort, konuklarına özel 300
metrelik Mavi Bayrak sertifikalı plajı, her yaş gurubuna uygun havuzları ve aquaparkı ile size
doğanın, konforun ve eğlencenin eşsiz uyumunu sunuyor.
How about a new kind of holiday experience in Limra Hotel & Resorts where you can feel
the fabulous scent of pinewoods along with the undefinable perfume coming from orange
trees, on the foothills of Mountain Olympus, at beachside on the Mediterranean? Located 55
km. from Antalya and 72 km. from the airport, Limra Hotel & Resort is built on an area of
140.000 m2 in Kiriş, Kemer. With its award-winning architecture, Limra Hotel & Resort
offers you the unique harmony of nature, comfort and joy with a private blue flag certified
beach on an area of 300 meters, its swimming pools for different age groups and aqua park.

Lımra Hotel & Resort
Kemer - Antalya
Akdeniz’deki eviniz...
Detaylar, konfora ve huzura varılan yoldaki en önemli basamaklar. Limra Hotel & Resort,
misafirlerin mutluluğu için tüm detayların düşünülerek hazırlandığı alternatifli konaklama
seçenekleriyle unutulmaz bir tatile ev sahipliği yapıyor. Denizle, doğayla, konfor ve lüksle
bezeli 820 oda; tüm istek ve ihtiyaçlarınızı karşılayan sıcacık bir atmosfer, huzura ve
eğlenceye açılan keyifli bir kapı... Akdeniz’deki eviniz.
Your home on the Mediterranean...
Details are the most important steps on the way to comfort and peace. An unforgettable
holiday awaits you in Limra Hotel & Resort where all details are designed especially for
the happiness of its visitors with its alternative accommodation options. A total of 820
rooms adorned with sea, nature, comfort and luxury; a warm atmosphere that meets all
your needs and demands; an entertaining door to peace and enjoyment... Your home on the
Mediterranean...

Lımra Hotel & Resort
Kemer - Antalya

Keyifli bir tatilin vazgeçilmez gustosu...
Gurmelere yaraşır lezzetler, Limra Hotel & Resort’te sizleri bekliyor. Dünya mutfaklarının
seçkin tatlarından oluşan menüler, usta şeflerin ellerinde hayat bularak masanıza geliyor.
Lezzet avcılarına özel A’la Carte Restoranlar, Türk ve dünya mutfağının unutulmaz
yemeklerinin konuklarla buluştuğu ana restoranlar ve tatil keyfini çoğaltan cafe & barlarıyla
Limra Hotel & Resort, tüm anlarınızı lezzetle donatıyor.

The indispensable thrill of a joyful holiday...
Get ready to experience the gourmet flavours of Limra Hotel & Resort. Menus consisting of
selected flavours of the world’s various cuisines are brought to your table with their rich tastes
straight from the hands of our master chefs. Limra Hotel & Resort offers you a tasty holiday
with various options... A ‘la Carte Restaurants for taste hunters; main restaurants that bring
the visitors and excellent flavours of both world cuisine and Turkish cuisine together; and
cafés and bars that add to the joy of your holiday.

Lımra Hotel & Resort
Kemer - Antalya

Mükemmel bir tatilin vazgeçilmezlerinin başında sağlık ve tazelik kazanacağınız dokunuşlar
gelir. Limra Hotel & Resort içerisinde hizmet vermekte olan Oxygen Sağlık Merkezi, bedenen
tazeleneceğiniz, ruhunuza huzur ve dinginlik katacak masaj ve terapi çeşitleriyle sizi mistik
bir yolculuğa davet ediyor. Yılın 12 ayı hizmet veren Fitness Merkezi, profesyonel spor
gruplarının ihtiyaçları için hazırlanmış kalite ve çeşitteki ekipmanlarıyla dinamik ve sağlıklı
bir tatilin kapılarını açıyor.
Touches that bring you health and refreshment are an indispensable part of a perfect holiday.
The Oxygen Spa Center that serves within Limra Hotel & Resort invites you on a mystical
journey in which you will have the chance to refresh and find peace and quietness within your
soul with its different massage and therapy options. A fitness center that works 12 months
a year opens the door to a dynamic and healthy holiday with its different kinds of quality
equipment prepared according to the needs of professional sports groups.

Lımra Hotel & Resort
Kemer - Antalya

Her ayrıntının tek tek düşünüldüğü büyülü bir dünya Limra Hotels & Resort Çocuk
Kulübünde minik misafirleri bekliyor. Tatilin tadını güvenle çıkaran minikler gün boyu
süren yaratıcı ve eğlenceli aktivitelerle hem eğleniyor hem yaratıcı etkinliklerle, oynayarak
öğrenmenin keyfine varıyor.
Limra Hotels & Resort Children’s Club, an enchanted world with its specially designed
details, waits for little visitors. Your children will spend a secure holiday having fun with
entertaining activities while enjoying learning with creative games all day long.

Lımra Hotel & Resort
Kemer - Antalya

Eğlencenin parçası olacaksınız...
Akdeniz’in koynunda denize, güneşe ve eğlenceye doyacaksınız. Profesyonel animasyon
ekiplerinin gün boyu süren etkinlik ve şovları ile eğlence dolu bir tatilin keyfini çıkaracak,
squash, boccia, dart, okçuluk, dans okulu gibi aktivitelerle her anında eğlence, her anında
huzur, her anında neşe olan bir tatil yaşayacaksınız.
You will be a part of the entertainment...
You will enjoy sea, sun and fun by the Mediterranean. You will spend your time full of fun
with the activities and shows performed by professional animation teams all day long and live
joyful, peaceful and happy moments with activities like squash, boccia, darts, archery and
dance school.

Lımra Hotel & Resort
Kemer - Antalya

Height

m2

Theater

Classroom

Banquet

Cocktail

U Form

Board Rooms

Aspendos I

12

1.000

1.300

1.000

1.100

1400

-

-

Aspendos II

3

130

160

130

100

200

80

80

Aspendos III

3

130

160

130

100

300

100

100

Aspendos IV

3

130

160

130

100

200

80

80

Aspendos V

3

130

160

130

100

200

80

80

Aspendos VI

5.5

780

900

640

650

800

-

-

Turgut Albayrak

4.5

540

700

550

400

600

-

-

Indoor Pool

5

350

-

-

150

450

-

-

Myra

3

90

70

50

-

100

40

40

Side

3

60

35

30

-

70

30

25

Cinema

4

100

90

-

-

-

-

-

Garage

4

2000

-

-

-

2.000

-

-

CONFERENCE HALLS

Atlantıs De Luxe Hotel & Resort
Belek - Antalya

Atlantıs De Luxe Hotel & Resort
Belek - Antalya

Denizin ve Güneşin huzurunda bir mutluluk masalı.
Doğanın denizle buluştuğu, altın sarısı kumların masmavi denizle birleştiği Antalya Belek’te,
kayıp uygarlık Atlantis yeniden hayat buluyor. Minimalist çizgilerin modern mimariyle
buluştuğu Atlantis De Luxe Hotel & Resort, efsaneyi tüm ihtişamıyla günümüze taşıyor.
Akdeniz’in berrak sularının, neredeyse otelin tamamını saran havuzların ve yüzlerce yıllık
çam ağaçlarının çevrelediği tesis, 29. Altın Boğa Ödüllerinin sahibi olarak öne çıkıyor.
Antalya’ya 45 km, havaalanına ise 35 km mesafedeki Atlantis De Luxe Hotel & Resort,
konuklarına kusursuz bir tatil vaat ediyor.
A fairytale in the presence of sea and sun...
In Belek, Antalya, where nature blends with the sea, and golden sands meet with blue waters,
Atlantis the lost empire will come to life. Atlantis De Luxe Hotel & Resort, where modern
architecture meets with minimalist details, brings the legend into the present day in all its
glory.
The facilities are surrounded by hundred-year-old pine trees outside and swimming pools
inside and the complex was winner of the “29th Golden Bull Awards”. Located 45 km. from
Antalya and 35 km. from the airport, Atlantis De Luxe Hotels & Resorts offers you a perfect
holiday.

Atlantıs De Luxe Hotel & Resort
Belek - Antalya

Huzur ve konfor gözetilerek tasarlanmış, Akdeniz’in tüm sıcaklığını ve samimiyetini
hissettiren 373 odasıyla Atlantis De Luxe Hotel & Resort’ta talep ve tercihlerinize hitap eden
pek çok konaklama seçeneğine sahipsiniz. Mavinin yeşille buluştuğu botanik güzellikler
içerisindeki odanızda, tüm ihtiyaçlarınızın sınırsız bir kaliteyle karşılandığını görecek,
huzuru ve doyumsuz bir tatilin keyfini yaşayacaksınız.
You will have various different accommodation options according to your demands and
preferences in Atlantis De Luxe Hotels & Resorts in its 373 rooms, with peaceful and
comfortable designs that reflect the warmness and sincerity of the Mediterranean. In your
room full of botanic beauties that harmonize blue with green, you will enjoy a perfect service
quality in a peaceful holiday that you will wish would never end.

Atlantıs De Luxe Hotel & Resort
Belek - Antalya

Lezzet duayeni misafirlerimizin hiç bitmesini istemeyecekleri bir tatile ev sahipliği yapan
Atlantis De Luxe Hotel & Resort’un İtalyan, Hint, Meksika, Japon, Türk ve Balık A’la
Carte restoranları, dünyanın eşsiz lezzetlerini seçkin Türk ve Akdeniz mutfağıyla birleştiren
ana restoranları, muhteşem Akdeniz manzarasına karşı içeceklerinizi yudumlayabileceğiniz
cafe & barlarıyla; tatiliniz bir lezzet yolculuğuna dönüşecek. Yaşamın unutulmaz tatlarını
deneyimleyecek, tatilin keyfine varacaksınız.
As a perfect host for culinary experts, Atlantis De Luxe Hotel & Resort will transform your
holiday into a journey of many flavours with its Italian, Indian, Mexican, Japanese, Turkish
and fish a la Carte Restaurants, a main restaurant combining Turkish and Mediterranean
cuisine with the world’s unique flavours, and cafes and bars in which you can have your
drinks looking out over the perfect Mediterranean. You will pass your time by experiencing
the unforgettable flavours of life.

Atlantıs De Luxe Hotel & Resort
Belek - Antalya

Tatilinize sağlık, huzur ve tazelik katın... Atlantis De Luxe Hotel & Resort, sizlere yılını 12
ayı dinlenip yenileneceğiniz, sağlıklı bir tatil deneyimi sunuyor. Spa & Wellness salonunda
geleneksel masajlarla arınabilir, uzak doğunun mistik dokunuşlarıyla huzura kavuşabilir ya
da Fitness Merkezinde profesyonel eğitmenler eşliğinde dilediğinizce egzersiz yapabilirsiniz.
Keyifli bir tatil için bedeninize ve ruhunuza zaman ayırın.
Make your holiday more healthy, peaceful and refreshing... Atlantis De Luxe Hotel & Resort
offers you a healthful holiday experience for refreshment for 12 months of the year. You
can get purified with traditional massages in the Spa & Wellness saloon; find peace with
the mystical touches from the Far East, or exercise in our Fitness Center with professional
trainers. Spare time for your body and soul for a good holiday.

Atlantıs De Luxe Hotel & Resort
Belek - Antalya

Atlantis De Luxe Hotel & Resort, çocuklarınıza hiç bitmeyen eğlence imkanları sunuyor.
Onlar için özel olarak hazırlanmış yazlık ve kışlık çocuk kulübü, miniklere hem eğlenecekleri
hem de çok kaliteli vakit geçirecekleri olanaklar sağlıyor. Çocuk pedagojisine hakim, güler
yüzlü, uzman mini kulüp animatörleri eşliğinde çocuklar bitmesini hiç istemeyecekleri bir
tatilin öznesi oluyor.
Atlantis De Luxe Hotels & Resorts offers endless entertainment options for your kids.
Separate children’s clubs designed for your kids both for summer and winter provide them
with an opportunity to be both entertained and educated. Your kids will be the subject of a
holiday that they wish would never end with our cheerful and expert club animators who are
trained in pedagogy.

Atlantıs De Luxe Hotel & Resort
Belek - Antalya

Atlantis De Luxe Hotel & Resort, otelin tamamını kapsayan havuzları, her yaşta misafirin
eğlenmeye doyamayacağı su kaydırakları, su animasyonları, su sporları ile yüzmeye ve su
oyunlarına doyacak; dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen profesyonel animatör ve sporculardan
oluşan animasyon gruplarının gece ve gündüz şovlarıyla neşelenecek, squash, boccia, dart,
okçuluk gibi pek çok aktivitenin içerisinde siz de yerinizi alacaksınız.
In Atlantis De Luxe Hotels & Resorts you cannot get enough of swimming and playing water
games with swimming pools that surround the hotel, aqua parks suitable for all ages, water
animations and different water sports. Your daily and evening entertainment and sporting
programmes will be enlivened by our professional team of animators from all over the world,
with activities such as squash, boccia, darts and archery available throughout the day.

Atlantıs De Luxe Hotel & Resort
Belek - Antalya

Height

m2

Theater

Classroom

Banquet

Cocktail

U Form

Board Rooms

Galaxy 1

7

800

1.000

750

650

1350

-

-

Galaxy 2

5

400

500

350

300

700

-

-

Galaxy 3

5

360

450

300

275

650

-

-

Galaxy 4

4

200

200

150

100

250

-

-

Galaxy 5

3

60

90

40

30

90

60

60

Galaxy 6

3

125

150

100

50

150

60

60

Galaxy 7

3

125

150

100

50

150

60

60

Galaxy 8

3

90

100

50

35

120

50

50

Galaxy 9

3

90

100

50

35

120

50

50

Height

m2

Theater

Classroom

Banquet

Cocktail

U Form

Board Rooms

Limra

4

1.000

1.100

450

350

1000

-

-

Selge

3

125

100

50

-

-

40

40

Perge

3

125

100

50

-

-

40

40

Side

3

100

80

40

-

-

30

30

Myra

3

100

80

40

-

-

30

30

CONFERENCE HALLS

MAIN BUILDING

Lara De Luxe Hotel & Resort
Lara - Antalya

Lara De Luxe Hotel & Resort
Lara - Antalya

Doğa, deniz ve huzur sizleri çağırıyor. Uzakdoğu mimari konsepti, Limak Lara De Luxe Hotel
& Resort’un modern çizgileriyle buluşuyor. Akdeniz’in tüm renklerini barındıran Limak Lara,
Antalya’ya 25 km, havaalanına ise 13 km mesafede. Maviliklere açılan misafirlere özel plajı,
açık ve kapalı havuzları, su kaydırakları ile yüzmenin keyfini doyasıya yaşayacağınız büyülü
bir atmosferde, mutluluğun bir parçası da siz olacaksınız.
Welcome to a perfect setting of tranquility, nature and sea. Limak Lara De Luxe Hotel &
Resort is presented in an oriental architectural concept combined with modern features.
Housing all the Mediterranean colours, Limak Lara is located 25 km from Antalya and 13
km from the airport. You are guaranteed to be part of the happiness in a magical atmosphere
where you will enjoy your holiday to the full as you swim in the deep blue waters of our
private beach, or our indoor and outdoor pools featuring a selection of water slides.

Lara De Luxe Hotel & Resort
Lara - Antalya

Sevdiklerinizle hayatı güzel kılan tüm tatil anılarını birlikte yaşamanız için konfor ve lüksle
tasarlanmış 441 oda... Sizi mutlu edecek, tercihlerinize hizmet eden, özel seçeneklere sahip
olduğunuz alternatifli konaklama seçenekleri... Tatilin tüm keyfini yaşayacağınız; doğayla,
denizle iç içe odalar... Ve tamamıyla size odaklı, isteklerinize göre şekillenmiş bir hizmet
anlayışı... Tatili özel kılan anları birlikte yaşamak için.
441 comfortable and luxurious rooms designed to offer you and your loved ones the best
memorable holiday… A wide range of accommodation options catering for all preferences to
make you happy... Accommodation in the heart of the nature and sea offering you the best
holiday… And the guest-oriented, customized service mentality…. All to ensure that you
enjoy the moments that make your holiday special…

Lara De Luxe Hotel & Resort
Lara - Antalya

Hayata lezzet katmak için hazırlanmış şık ve modern konseptteki A’la Carte restoranlar,
sizi dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini deneyimlemeye çağırıyor. Uluslararası şeflerin
ellerinden çıkan yemekler, tatile keyif katan anlar yaratıyor. Dünyanın unutulmaz tatlarıyla
oluşturulan açık büfe menüler, tüm beğenilere hitap eden çeşitlilikte içeceklerin olduğu cafe
& barlar, geleneksel Limak kalitesindeki kusursuz servis anlayışı ile misafirleriyle buluşuyor.
Limak Lara De Luxe Hotel & Resort yaşama lezzet katan dokunuşlar.
Stylish and modern A’la Carte restaurants designed to add zest to life invite you to experience
the authentic flavours of international cuisine. Dishes prepared by international chefs create
fine moments that adds flavour to your holiday. Open buffet menus offering dishes from
different cuisines, plus cafes and bars appealing to all tastes, are presented to guests with the
traditional high Limak service standards. It is the small touches at Limak Lara De Luxe
Hotel & Resort which make life special…

Lara De Luxe Hotel & Resort
Lara - Antalya

Şehrin, iş hayatının bedensel ve ruhsal yorgunluğunu Limak Lara De Luxe Hotel & Resorts,
Aster Sağlık Merkezi’nde üzerinizden atacak, çok çeşitli Spa & Wellness deneyimleriyle
tazelendiğiniz mistik bir yolculuğun kahramanı olacaksınız. Bedeninizin ihtiyacı olan
spor aktiviteleri için profesyonel egzersiz aletleri ve uzman eğitmenler eşliğinde çalışabilir,
tatiliniz boyunca spora dilediğinizce vakit ayırabilirsiniz.
You are guaranteed to free your body and soul from the exhaustion of the hectic city and
business life at Aster Health Center at Limak Lara de Luxe Hotel & Resort, and become
the hero of a mystical journey where you will be rejuvenated with the treatments at Spa
& Wellness. You can keep fit in the company of specialist instructors at fully-equipped
professional facilities and spend as much time for sports as you like during your holiday.

Lara De Luxe Hotel & Resort
Lara - Antalya

Limak Lara De Luxe Hotel & Resorts’te minik misafirler, yazlık ve kışlık çocuk kulüplerinde
hiç sıkılmadan güven içerisinde eğlenceli ve öğretici oyunlar oynuyorlar. Özel eğitimli çocuk
animatörleri, zengin aktivitelerle miniklerin hem yaratıcılıklarını geliştiriyor, hem de bir an
dahi sıkılmadıkları bir tatil geçirmelerini sağlıyor.
Entertaining and educational games at the summer and winter kids club at Limak Lara De
Luxe Hotel & Resort are offered to our young guests in safe environments. Our specially
trained animators ensure that our young guests have a fun-packed holiday engaging in a wide
range of activities.

Lara De Luxe Hotel & Resort
Lara - Antalya

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen aralarında Avrupa şampiyonu okçu, milli yüzücüler,
profesyonel dansçılardan oluşan animasyon ekiplerinin hazırladığı sürekli yenilenen gece ve
gündüz şovları tatilinize neşe katacak. Her yerde mutluluk, her yerde eğlence ile dolu Limak
Lara De Luxe Hotel & Resorts’te squash, boccia, dart, tenis gibi pek çok aktivite ile tatilde
olmanın farkını yaşayacaksınız.
The daytime and night shows prepared by our animation teams of European champion
archers, national swimmers and professional dancers from all over the world will bring joy to
your holiday. With activities such as squash, boccia, dart and tennis, you are guaranteed to
feel the difference of being on a holiday full of happiness and entertainment at Limak Lara De
Luxe Hotel & Resort.

Lara De Luxe Hotel & Resort
Lara - Antalya
Height

m2

Theater

Classroom

Banquet

Cocktail

U Form

Fujiyama

5.75

1.347

1.100

800

800

1.400

-

Tokyo I

3.1

81

65

35

-

-

30

Tokyo II

2.35

48

40

30

-

-

15

Tokyo III

2.85

105

90

70

-

-

35

Tokyo IV

2.85

87

80

60

-

-

35

Tokyo V

3

41

30

21

-

-

20

Tokyo VI

3

41

30

21

-

-

20

Tokyo VII

2.35

152

100

70

-

-

40

CONFERENCE HALLS

Ambassadore Hotel
G.O.P - Ankara
Şehrin kalbi...
Ankara’nın kalbinde konforlu konaklama seçeneği. Limak Ambassadore Hotel, konsolosluklar
ve alışveriş merkezlerine yürüyüş, havaalanına 35 km, tren istasyonu ve otobüs garına 7 km
mesafesiyle konuklarına hareket kolaylığı sağlayan modern ve şık bir şehir oteli. Yüksek
standartlardaki mimari tasarımı, tüm ihtiyaçlarınızın düşünüldüğü konforla, lüksle bezenmiş
odaları ve gurmelere yaraşır lezzetler sunan restoranları ile keyifli bir konaklama deneyimi,
Limak Ambassadore Hotel...

The heart of the city...
A comfortable accommodation option in the heart of Ankara. Limak Ambassadore Hotel is
a modern and elegant urban hotel perfectly situated within walking distance of embassies
and shopping malls, 35 km from the airport, and 7 km from the train and bus stations.
Ambassadore provides a comfortable experience of accommodation thanks to a high standard
of architectural design where all of your needs are taken into consideration with rooms
ornamented with luxury and restaurants offering gourmet food.

Ambassadore Hotel
G.O.P - Ankara
Ankara’nın enerjisi...
Limak Ambassadore Hotel, şehrin enerjisini toplantı ve organizasyonlarınızla birleştiriyor.
Her türlü teknolojik donanıma ve konfora sahip alternatifli toplantı ve balo salonlarıyla en
keyifli etkinlikler için vazgeçilmez bir atmosfer yaratıyor. Ankara’da hayatın ve iş dünyasının
keyfi Limak Ambassadore Hotel’de yaşanıyor.

The energy of Ankara...
Limak Ambassadore Hotel combines the energy of the city with your meetings and
organizations. It creates an indispensable atmosphere for the most entertaining events with its
alternative meeting halls and ballrooms equipped with all kinds of technology and comfort.
The joy of life and business worlds dwell within Ambassadore Hotel in Ankara.

Yalova Thermal Boutıque Hotel
Termal - Yalova
Gelenekselden günümüze...
Geleneksel 19. yüzyıl mimarisi ile günümüzün üstün konfor anlayışı birleşiyor. Yalova
Termal bölgesinde, Türkiye’nin ilk “Termal Butik Otel” konseptiyle hizmet vermekte
olan Limak Thermal Boutique Hotel, termal su banyolu 48 adet VIP odası, restaurant ve
barları, 5 adet toplantı salonu, 850 metrekare alan üzerine kurulu spa merkezi, termal su
ile doldurulmuş açık ve kapalı havuzları ile; iş toplantılarında başarıyı, bedensel ve ruhsal
olarak arınmayı hedefleyenler için her detayın düşünüldüğü atmosferiyle, sizlere huzuru vaat
ediyor...

From traditional to modern...
The traditional 19th century heritage meets with an understanding of modern day comfort.
Located in the thermal area of Yalova, Turkey’s first hotel with the concept of “Thermal
Boutique Hotel”, our hotel promises peace to its visitors with an atmosphere that considers
every little detail for those who search for success along with physical and mental purification.
Yalova Thermal Boutique Hotel comprises 48 VIP rooms with thermal water, restaurants,
bars, five meeting rooms, a spa centre built on an area of 850 m2, plus outdoor and indoor
swimming pools filled with thermal water...

Yalova Thermal Boutıque Hotel
Termal - Yalova

Sağlığın ve yenilenmenin adı...
Limak Thermal Boutique Hotel, sizleri suyla gelen sağlığı ve huzuru yaşamaya çağırıyor.
Dört bin yıldır aynı yerde insanlara sağlık veren şifalı sular, bu gün Limak hizmet kalitesiyle
birleşerek yenilenmenin ve tazelenmenin sembolü oluyor. Limak Thermal Boutique Hotel’de
organizasyonlarınız, spor salonları ile zindelik içerisinde geçen, spa ve termal sularla sağlığa
ve huzura giden bir tatile dönüşüyor.

We are the alternative name of health and refreshment...
Limak Thermal Boutique Hotel invites you to experience the health and peace that comes
with water. The water that brought health to people for four millennia has now become
the symbol of regeneration and refreshment combined with the quality service of Limak. In
Limak Thermal Boutique Hotel, your trip will turn into a peaceful and healthy holiday with
is sports centres, spa and thermal waters.

Eurasıa Luxury Hotel
Kavacık - İstanbul
İstanbul’un ruhunu hissedin!
Asya ve Avrupa’nın birleşme noktası Boğaz’da, iş merkezlerinin yanı başındaki Kavacık’ta,
beş yıldızlı konfor ve deluxe hizmet... İş ve eğlence amaçlı seyahatleriniz için sizlere
alternatifli konaklama seçenekleri sunan Limak Eurasia Luxury Hotel’in açık ve kapalı
havuzları, spa merkezi ve muhteşem lezzetler sunan restoranları ile seyahatin keyfine varacak,
Atatürk Havalimanı’na 36 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 36 km ve Taksim’e 20 dk
mesafesiyle şehrin trafiğine ve gürültüsüne karışmadan İstanbul’un keyfini yaşayacaksınız.

Feel the soul of Istanbul!
Five star deluxe hospitality service and comfort, located near the Bosphorus, connection point
of Asia and Europe, in the growing business district of Kavacık. Limak Eurasia Hotel offers
the best alternatives for your business and leisure accommodations with outdoor and indoor
swimming pools, modern SPA facilities as well as charming restaurants serving delicious
tastes. Moreover, with its great location between Atatürk International Airport (36km) and
Sabiha Gökçen İnternational Airport (36km), plus Taksim 20 minutes away, without traffic
and city noise you are guaranteed a comfortable and peaceful stay with us in Istanbul.

Eurasıa Luxury Hotel
Kavacık - İstanbul

Kıtalar Eurasia Luxury ile birleşiyor...
Asya yakasının Avrupa’ya en yakın noktasında yer alan Eurasia Luxury Hotel, tüm davet,
etkinlik ve toplantılarınız için sizleri bekliyor. İleri teknolojik olanaklarla donatılmış toplantı
salonları, üstün Limak hizmet kalitesi ve Ambassadore Club Lounge ile Eurasia Luxury Hotel,
en keyifli organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyor.

Eurasia Luxury is connecting continents…
For all your events, meetings and organizations, Eurasia Luxury Hotel‘s attractive meeting
facilities are at your service with the latest technological equipment, excellent Limak
hospitality service and Ambassadore Club Lounge at the nearest point of the Asian continent
to European side.

Devam Eden projelerimiz

Lımak Babylon De Luxe Resort - Dynasty Conventıon Center - Kıbrıs
Grand
Openıng

May
2017

