
 

 

L’Oceanica Beach Resort Hotel 5* | Kemer, Turkey 
 
Konum: Tesisimiz Antalya Kemer Çamyuva Beldesinde olup, denize 50 metre mesafede yüksek 

standartta bir tesistir. Antalya Havalimanına 60 km, Antalya’ya 50 km ve Kemer’e ise sadece 5 km uzaklıktadır.  

 

Çamyuva Beldesi denizi, ormanı, doğal güzelliği ile tüm tatilcilere tüm yıl boyunca hizmet veren özel bir 

turizm bölgesi niteliği taşımaktadır. Misafirlerimizin memnuniyetini sağlamak için tüm mekânlarımız keyifli bir tatil 

yaşanmasına uygun olacak yüksek standart ve gereken donanıma uygun olarak yapılmıştır. Çocuklu ailelerinde 

rahatlıkla konaklaması ve tatilleri sırasında rahat etmesi için düzenlenmiş geniş odalar ve gerekli aktivite alanları 

da otel imkânlarımız içindedir.  

 

Konaklayan misafirlerimizin dinlenirken eğlenmeleri içinde gün boyu animasyon ve spor aktiviteleri ile 

akşam sürpriz gösterileri de eksiksiz olarak yapılmaktadır. Tesisimiz işletmesinde en önemli ilkemiz; 5 yıldızlı tesisler 

için gereken tüm standartlara sahip olmakla birlikte, beklenenin üstünde bir misafirperverlik ve yüksek hizmet 

niteliği olacaktır. Otelimiz gerek mimari donanımı, gerekse donanım standardı itibariyle gerçek bir butik otel 

niteliği taşımaktadır. 

 
L’Oceanica Beach Resort 5* Ana Bina ve Annex Bina olmak üzere 2 adet 4 katlı binalardan ve 800 

metre mesafedeki villalardan oluşmaktadır. 

 
• Ana Bina: 189 standart oda (25-30 m2, maksimum 3 yetişkin ve 1 çocuk konaklayabilir), 2 adet 

odamız bedensel engelli misafirlerimizin konaklamasına uygun olacak şekilde dizayn edilmiştir, 15 aile 

odası (35-43 m2, maksimum 3 yetişkin ve 1 çocuk konaklayabilir) 

• Annex Bina: 109 standart oda (22-25 m2, maksimum 3 yetişkin konaklayabilir), 1 oda bedensel 

engelli misafirlerimizin konaklamasına uygun olacak şekilde dizayn edilmiştir. 
 

Genel alanlar her iki bina misafirlerinin ortak kullanımındadır. 
 
Kapasite / Hizmetlerimiz: Tesisimiz içerisinde; Ana Restaurantımız (850 Kişilik) olup, kapalı bölümünde 450 

teras bölümünden de 450 kişi faydalanabilmektedir. Ayrıca Türk Mutfağı ve Deniz Ürünleri sunan iki adet Á la 

carte Restaurantımız bulunmaktadır. İki adet Toplantı salonu ve çalışma odaları, Okuma salonu, Lobby Bar, Pool 

Bar, Beach Bar, Anfitheatre, üç adet Açık Yüzme Havuzu, Kapalı Yüzme havuzu, iki adet çocuk havuzu, 2 

Kaydıraklı Aqua Park, Mini Club ve Çocuk oyun alanı, Mini Golf Alanı, Plaj, Şemsiye, Şezlong, Minder, Fitness 

Salonu, Türk Hamamı, Sauna, Buhar odası, Kar Çeşmesi, Masaj Odaları, Bay-Bayan Kuaförü, 4 adet Satış Üniteleri, 

Doktor ve Sağlık Kabini ile açık otopark olanağımız vardır.  

 

Odalarımız: Misafir odalarımızın sayısı 316 olup zemini birinci sınıf parke ile kaplıdır, deniz ve dağ 

manzarasına hâkimdir. Tüm odalarımızda; telefon, LCD TV, 32 Kanallı Uydu Yayını, ısıtma veya soğutma sistemi, 

mini bar, internet hizmeti (Wi-Fi) ve mini kasa mevcuttur. Oda Banyolarımızın tamamı küvetli ve duşakabinli olup, 

ilaveten acil çağrı telefonu, saç kurutma makinesi, makyaj aynası, TV ve müzik yayınına imkân veren hoparlör 

gibi ek standartlar da bulunmaktadır.  

 

 Aktiviteler: Masa tenisi, Mini Golf, Dart, Bilardo, Langırt, Satranç, Animasyon, Akşam Showları, Aletli ve 

aletsiz jimnastik, Plaj Voleybolu, Muhtelif Animasyon oyunları ve aktiviteleri vardır. 

 
 

         Web sitemizde: loceanicahotel.com   

 

         Facebook: facebook.com/loceanicahotel  

  

         Instagram: @loceanica_beach_resort  
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2020 YAZ ULTRA HERŞEY DAHİL 
 

YİYECEK HİZMETLERİMİZ 

 

Kahvaltı (Açık Büfe)  07:00 – 10:00 Ana Restaurant*  

Geç Kahvaltı (Açık Büfe) 10:00 – 10:30 Ana Restaurant 

Öğle Yemeği (Açık Büfe) 12:30 – 14:30 Ana Restaurant  

Snacks  11:00 – 17:00 Beach Bar 

Çay-Kahve, pasta Saati  17:00 – 18:00 Pool Bar 

Akşam Yemeği (Açık Büfe)  19:00 – 21:00 Ana Restaurant 
  

Türk Á la carte Restaurantı (Ücretli kişi başına 20.-USD)      19:30 – 21:30 Á la carte Restaurant 

Balık Á la carte Restaurantı (Ücretli kişi başına 20.-USD)     19:30 – 21:30 Á la carte Restaurant 
 

Gece Yemeği  23:00 – 24:00 Ana Restaurant 

 

*Ana Restaurant içerisinde Çocuk Büfesi, Mikrodalga Fırın, Sterilizatör ve Blender olan Çocuk Restaurantı da yer 

almaktadır. 

 

* Plaj Bar: 

 10:00 - 17:00 – Gözleme 

 12:00 – 13:00, 15:00 - 16:00 – Dondurma 

 16:00-16:30 – Pamuk şeker 
 

İÇECEK HİZMETLERİMİZ 

Yerli İçkiler  

Lobby Bar         10:00 – 02:00  

Rest. Servis Bar         Yemek saatlerinde hizmet verecektir  

Pool Bar         10:00 – 19:00  

Beach Bar (sıcak ve soğuk alkolsüz içecekler, bira)                  10:00 – 18:00  

Amphi Bar *                                                                                     21:00 - 23:30 
 

* - Tüm yerli içecekler 02:00 a kadar ücretsiz olarak servis edilir. 

 

Konum Ücretsiz hizmetler Ücretli hizmetler 

Otel - Internet access at the lobby B of the 

Main Building and lobby of the Annex 

Building  (Wi-Fi, 512Kb) 

- 2 kaydıraklı aqua park:  

  11:00 – 12:00, 16:00 – 17:00 

- oyunlar: masa tenisi, tavla, kart  

  oyunları, okey, mini futbol 

 

 

- A’la carte Restaurantlar 

- Toplantı Salonları  

- ithal içecekler, Türk kahvesi 

- Bebek arabası kiralama (sınırlı sayıda) 

- Fotoğraf hizmetleri 

- Çamaşır yıkama ve ütüleme temizleme 

- Tıbbi müdahale 

- Bilardo 

- Bavul streçleme 
 

Odalar - minibar (1,5 Lt Su/ hergün)  
 

- Oda emanet kasaları  

Plaj - Plaj havlusu, şezlong, minder,  

  gölgelik ve şemsiye, duş, tuvalet  
 

 

 

Türk Hamamı 

ve Sauna  

- Plaj havlusu değişimi:  

  9:00-11:00, 14:00-16:00, 

- Türk hamamı, sauna, fitness  

  center, buhar odası 
 

- masaj ve köpük 

- kuaför 

- tuz odası 

Çocuk kulübü - açılış saatleri:  

  10:00-12:30, 15:00-17:00. 
 

- bebek bakıcılığı. 

 


