
 

LONICERA WORLD HOTEL   КОНЦЕПЦИЯ ЛЯТО 2018 
Расположение: Тюрклер / Инжекум – АЛАНИЯ                                      Построен: 1990 

Разстояние до пляжа: 0 км Последна реновация: 2017 

Разстояние от центра гр.Алании – 22 км Площ: 130.000 m2 

Разстояние от летище в  гр.Анталии: 98 км Брой стаи: 823, Стаи за инвалиди : 9 

Разстояние от летище в  гр.Газипаша: 65 км Брой легла: 1800 

Тел.:  +90 242 510 13 00   Факс: +90 242 510 13 12 

Адрес: Türkler Mah. Gölcük Cad. №:8   E-mail: lonicera@lonicera.com.tr    lonicera@lonicera.com 

Alanya  / ANTALYA / TÜRKİYE Web:    www.lonicera.com.tr             www.lonicera.com 

Описание:  Хотелът се намира на брега на Средиземно море , в живописната местност Тюрклер, има собствен 

пясъчен плаж в близост до хотела има търговки център, който се намира на пет минути разходка пеш, съща 

така има автобусна спирка и спирка за такси. Хотелът работи на системата ,,All Inclusive''. На територията на 

хотела удобно и комфортно са  разположени 3-4 и 5 етажни сгради. Хотелът радва своите гости  с голяма 

территория, стилно лоби, овощна градина, магазини, мини- зоопарк, безплатен WI-fi по цялата територия. 

Lonicera World и Lonicera Resort & SPA хотел използват обща територия с изключение на главните 

ресторанти. 

Стаи: разполагат с балкон, вана или душ, тоалетна, сешоар, телефон, сателитна телевизия с голям брой 

международни канали, легло за деца, настилка-  мокет /керамични плочки или паркет, сейф (платен), мини бар 

(зарежда се  ежедневно с минерална вода и безалкохолни напитки), ток 220 V, топла вода в продължение на 24 

часа, климатик, безжичен интернет WI-FI (безплатно) 

Стандартна стая: максимално допустимо настаняване  2+1 дете = 24m2 

Фамилна стая : максимално допустимо настаняване 4+1 дете  = 44m2 

                                                                                           една голяма стая или две отделни стаи  

Почистване: Стаите се почистват ежедневно, смяна на спално бельо и хавлии за баня 3 пъти в седмица 

Развлечения: 6 дни в седмицата- дневна и вечерна шоу програми, детски клуб (от 4 - 12 години), мини-

дискотека, понякога плажни партита, кино салон за 30 души, водна топка, аеробика, водна аеробика, дартс, 

тенис на маса, 5 открити професионални тенис кортове, един от които - с мека настилка, два - павиран и 2 

неасфалтирани, волейбол, плажен волейбол и други спортни знимания, баскетбол, гала вечери, зала за игри, 

детска площадка, турска баня, сауна, парна баня, зала за телевизия, дискотека, професионален фитнес зала 

(използва залата е забранено за деца под 16-годишна възраст и възрастни без спортни облекла и обувки). 

Платени услуги: сейф в стаята, а ла карт ресторант, входа на дискотека, детска количка, пране, SPA 

процедури, фризьорски салон, лекар, осветени тенис кортове, гейм център, батут, билярд, джаги, магазини, 

водни моторни спортове (които не принадлежат към хотела). 

Конферентни зали :        AÇELYA (АЧЕЛИЯ)              -100 местна зала      (Синевизион, микрофон) 

                                            BEGONVİL (БЕГОНВИЛ)    -250 местна зала     (Синевизион, микрофон)                              

Басейни: 7 открити басейна, 7 детски басейна, 2 закрити басейна, джакузи, 2 водни парка (7 пързалки) - 

отворени от 1 май до 15 октомври  

Основен ресторант: 2 ресторанта (за 1000 и 400 човека). Детско меню (за деца над  три години), столчета за 

хранене, диетични менюта, тематични вечери 

Ресторанти по резервация : 
ÇAMLIK               Рибен Ресторан 19:00 -  21:00 

KEBAB HAUSE   Турски Ресторан 19:00 -  21:00 

Гостите могат да си направят резервация за тези ресторанти един път по време на почивката си. 

Затворени за един ден на седмица. (отворени между 15 май-15 октомври) 

Барове:       
1 Pool Bar 10:00 - 02:30 Безплатно 

2 Pool Bar 10:00 – 01:00 Безплатно 

1 Лобби Бар 10:00 – 01:00 Безплатно 

1 Олива Бар 17:00 - 19:00 Безплатно (в определени дни сервират различни видове бира) 

1  Диско-бар 24:00 - 02:30 вход платен, напитки безплатно (+18) 

2 Сервис Бар По време на хранене Безплатно 
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Концепция All Inclusive: 

Закуска 07:00 - 10:30 Шведска маса ( фреш - платено ) 

Обед   12:30 - 14:30 шведска маса 

Гьозлеме 10:30 - 16:00 безплатно 

Фаст-фуд 10:30 - 16:00 шведскиа маса 

Плодов бар  10:30 - 16:00 безплатно ( включва фреш ) 

Кафе сладкарница 10:30 - 16:00 безплатно ( включва и сладолед ) 

Следобедна закуска        16:00 - 18:00 Шведска маса 

Вечеря 19:00 - 21:00 Шведска маса 

Късна вечеря 24:00 - 07:00   шведска маса 

Плодов бар, кафе сладкарница, бързо хранене(Fast Food), гьозлеме и дискотека са отворени от 1 май до 15 

октомври. 

Алкохолни и безалкохолни напитки са включени в All Inclusive концепцията от 10:00 до 02:30 ч. 

Младоженци: плодове и вино, украса в стаята, в първия ден на почивка закуска в стаята ( безплатно) 

Рожден ден : Торти и цветя могат да бъдат поръчани срещу заплащане. 

Плаж: Плажни кърпи, чадъри, матраци, шезлонги – безплатно, тоалетна, душ и съблекални 

Кредитни карти: Visa, Master, Eurocard  

Хотела не предлага настаняване с домашни любимци ! 

Хотелът си запазва абсолютното по усмотрение да променя някои функции по концепция на територията, 

според сезона и метеорологичните условия! 

 


