
 
LONICERA RESORT & SPA HOTEL   КОНЦЕПЦИЯ ЛЯТО 2018 

 

Разположение: Тюрклер / Инджекум/ Алания Дата на отваряне: 2017 

Разстояние до плажа ( 0км ) Територия: 130.000 m2 

Разстояние до гр. Алания 22 km Общ брой стаи: 821 

Разстояние до летище Анталия 98 km Общо легла: 1800 

Разстояние до летище Газипаша 65 km                                              Стаи за инвалиди:   9    

Tel: +90 242 510 13 00  /  Fax:+90 242 510 13 12 

Адрес: Türkler Mah. Gölcük Cad. №:8   Web:    www.lonicera.com.tr   www.lonicera.com 

Alanya  / ANTALYA / TÜRKİYE E-mail: lonicera@lonicera.com.tr lonicera@lonicera.com 

Описание:  Хотела се намира на брега на заливчето Фугла , с леко извит пясъчен плаж. От главната 

улица винаги можете да се вземе такси или автобус. Разстоянието до търговски обекти е около 5 минути 

пеша. Хотелът предлага ол инклузив система и най-добър комфорт във всяко едно отношение. На 

територията на хотела удобно и комфортно са  6 етажни сгради. Хотелът радва своите гости  с голяма 

территория, 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:   
Стандартна стая: Максимална заетост за 3-ма възрастни или 2-ма възрастни + 2 деца = 36м2 

В стандартната стая има едно двойно легло, едно единично легло, диван, баня и балкон. Индивидуален 

климатик, душ, тоалетна, телевизор, телефон, сейф, чайник с комплект кафе и чай, сешоар, балкон, 

подови настилки-ламиниран паркет, минибар (минерална вода в деня на пристигане, след това се 

допълват ежедневно).  

Супериорна стая: Максимална заетост за 3-ма възрастни = 72м2 

Двустаен суит със спалня и салон.Едно двойно легло, баня и балкон с джакузи. Предлагаме настаняване 

на младоженци и честване на годишнини. Индивидуален климатик, душ, тоалетна, телевизор, телефон, 

сейф, електрическа кана със селекция от кафе и чай, сешоар, балкон, паркет, ламинат, мини бар 

(минерална вода в деня на пристигане, след това се допълват ежедневно).  

Фамилна стая: Максимална заетост за 5-ма възрастни + 1 дете = 72м2 

Две отделни стаи със самостоятелна баня, две двойни легла и едно единично легло. Индивидуален 

климатик, душ, тоалетна, телевизор, телефон, сейф, чайник с кафе и чай (в обхвата), сешоар, балкон, 

подова настилка -ламиниран паркет, минибар (минерална вода в деня на пристигане, след това се 

допълват ежедневно).  

Стая в икономична класа без балкон: Максимална заетост за 3-ма възрастни или 2-ма възрастни + 2 

деца = 36м2.В стандартната стая има едно двойно легло, едно единично легло, диван, баня. 

Индивидуален климатик, душ, тоалетна, телевизор, телефон, сейф, чайник с комплект кафе и чай (в 

диапазона), сешоар, подови настилки-ламинат, минибар (минерална вода в деня на пристигане, след 

това се допълват ежедневно).  

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

Развлечения : анимация 6 дни в седмицата, през деня и вечер различни програми. Мини клуб (4-12 

години). Мини дискотека, парти вечери, водна гимнастика, степ аеробика, водна топка, боча, дартс, 5 

тенис на маса, тенис кортове с настилка /пясък и мокет, плажен волейбол, баскетбол, гала вечери, 

детска площадка, гейм център, турска баня, сауна, парна стая, TV стая, дискотека, бизнес център, 

фризьор, професионален фитнес център (лица под 16 години не могат да тренират, както и лица без 

спортни обувки и дрехи не се допускат във фитнеса ) 

Платени услуги: сейф в стаята, A'la Carte ресторант, диско клуб, детска количка, пералня, павилион на 

плажа, СПА процедури, фризьорски салон, лекар, осветление на тенис корта, батут, билярд, флипери, 

гейм център, интернет кафе, магазини, водни /моторни спортове  ( които не са към хотела). 

Конферентни зали: 

Ballroom 1000 човека  ( Банкетна зала, Синевизион + микрофон ) 

Meeting Room - 1 200   човека (Кино зала , Синевизион + микрофон ) 

Meeting Room - 2 20     човека (Зала за конференции с маси, Синевизион + микрофон ) 
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http://www.lonicera.com/
mailto:lonicera@lonicera.com.tr
mailto:lonicera@lonicera.com


Басейни: 7 външни басейна, 7 детски басейна, 1 вътрешен басейн, джакузи, 2 аква парк (общо 7 

пързалки) ,  (отворени от 1 май-до 15 октомври) 

Основен ресторант: 2 основни ресторанти.   

                     Детско меню (за деца над 3 години), диетично меню, столчета за деца,  тематични вечери 

Ресторанти с 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 TV Bar 10:00 - 01:00 безплатно 

1 Lobby Bar 10:00 - 02:30 безплатно 

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

1 Диско Bar 24:00 - 02:30 Вход  платен, напитки безплатно (+18) (от15май до 15 октомври) 

1 Чай-Кафе Бaр 08:00 - 24:00 безплатно 

1 Night Bar 16:00 - 24:00 безплатно 

2 Сервис Бар По време на хранене безплатно 

All-Inclusive концепция: 

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

Обед   12:30 - 14:30 Шведска маса 

Гьозлеме 10:30 - 16:00 Безплатно 

Снек бар 10:30 – 16:00 Безплатно 

Фаст-фуд 10:30 - 16:00 Шведскиа маса 

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

Сладкарница 10:30 - 16:00 Безплатно ( включва и сладолед ) 

Кафе сладкарница 10:00 – 19:00 Безплатно 

Следобедна закуска        16:00 - 18:00 Шведска маса 

Вечеря 19:00 - 21:00 Шведска маса 

Късна вечеря 24:00 - 07:00   Шведска маса(от 15 май –до 15 октомври) 

     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 концепция между 10:00-2:30 

Младоженци: плодове и вино. Първият ден на закуска се сервира в стаята. Специална украса за стаята. 

Рождени дни: Торти и цветя могат да бъдат поръчани срещу заплащане. 

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

Валидни карти: Visa, Mastercard, Eurocard                                                             

На територията на хотела не се приемат домашни любимци ! 

Всички дейности могат да варират в зависимост от сезона и времето.  

Всички права запазени от Lonicera  Hotels! 


