
HOTEL LIMAK LIMRA
Ligging: Limak Limra ligt direct aan het strand van Kiris, 
op ca. 5 km van het centrum van Kemer. De dolmus stopt 
voor het hotel.
Faciliteiten: Hotel Limak Limra beschikt over 820 kamers 
verdeeld over een hoofdgebouw met diverse bijgebouwen 
en een 24-uurs receptie. Er is gratis wifi in de openbare 
ruimte aanwezig. Het beschikt over diverse zwembaden, 
waaronder een zwembad met glijbanen, een apart kinderbad 
omringd door een zonneterras met ligbedjes en parasols. 
Op het strand staan de ligbedden en parasols ook voor u 
klaar. Het hotel biedt een gratis badhanddoekenservice. U 
kan uw dorst lessen in één van de verschillende bars en 
heerlijk dineren in het buffetrestaurant of in één van de 5 
à-la-carterestaurants. Verder treft u diverse winkeltjes, een 
wasservice, een internetcafé, doktersservice en een kapper 
aan in Limak Limra (alle tegen betaling
Kamers: Alle standaardkamers (tuinzicht) van Limak 
Limra zijn comfortabel en modern ingericht en bevinden 
zich in een bijgebouw en beschikken over airconditioning 
(centraal geregeld, op vaste tijden), minibar (gevuld met 
water, bier en frisdrankjes), kluisje (gratis), satelliet televisie, 
wifi (gratis), telefoon, balkon met zitje en een badkamer 
met bad/douche, toilet en föhn. Tegen een toeslag kun je 
een standaardkamer aan zwembadzijde in het bijgebouw 
boeken, of een standaardkamer in het hoofdgebouw.
Sport & Ontspanning: U kan tijdens uw vakantie 
gebruikmaken van de sportfaciliteiten van het hotel: tennis 
(verlichting en lessen tegen betaling), beachvolleybal, 
aerobics, darts, boccia, fitness, basketbal en tafeltennis 
gratis. Biljart en watersporten aan het strand zijn tegen 
betaling. Voor ontspanning kan u gebruikmaken van het 
Turkse bad, het binnenzwembad en de sauna. Massages, 
peeling en schoonheidsbehandelingen tegen betaling. Er is 
een professioneel animatieteam.
All Inclusive: Ontbijt (07.00-10.00), lunch (12.30-14.30), 
diner (19.00-21.30) en middernachtsnack (23.30-01.00), 
alle in buffetvorm. Koffie/thee met koekjes en snacks 
(12.00-17.00) en nachtsnack (23.30-03.00). Alle door 
het hotel geselecteerde lokale alcoholische en alcoholvrije 
drankjes zijn inbegrepen tussen 07.00 en 00.00 uur. Tegen 
betaling: diner in 3 à-la-carterestaurants (vooraf reserveren), 
import drankje, drinken in flessen, energy drankjes, verse 
vruchtensappen, roomservice en ijs.
Handig om te weten: Voor reizen naar Turkije dient u in 
het bezit te zijn van een paspoort met minimaal één lege 
visumpagina of een identiteitskaart. Beide dienen minstens 
nog 60 dagen na afloop van de visumperiode geldig te 
zijn. Dit betekent dat uw reisdocument bij de aanvang van 
geldigheid van een nieuw visum nog minimaal 8 maanden 
geldig moet zijn. Voor Turkije heeft u tevens een visum 
nodig. U dient het visum (een E-visum) voor vertrek aan 
te schaffen. Het visum kan u  rechtstreeks aanvragen via 
https://www.evisa.gov.tr/nl/. Wanneer u uw visum heeft 
aangevraagd, wordt dit per e-mail naar u toegezonden. Het 
visum dient u uit te printen en mee te nemen naar Turkije. 
Let er voor de website op dat de naam wordt gebruikt, zoals 
die in het paspoort staat en dat de overige gegevens ook 
correct zijn. 

8 dagen / 7 nachten
all inclusive

Afreisdata
2-pers. 
kamer

1-pers. 
kamer

17 november 18 € 499 € 899

24 november 18 € 459 € 829

12 januari 19 € 429 € 779

19 januari 19 € 429 € 779

09 februari 19 € 459 € 899

16 februari 19 € 469 € 899

09 maart 19 € 499 € 989

16 maart 19 € 539 € 989

23 juni 19 € 539 € 989

Toeslag Prijs per persoon

Luchthaven transfer 
(per traject)

€ 35

ZO
NB

ES
TE

M
M

IN
GE

N

240

TURKIJE • NIEUW  Hotel Limak Limra
TURKIJE • 8 DAGEN


