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You are
invited to 

a different 
world!..



Çok farklı bir dünyaya 
davetlisiniz...

Kimileri için bir tatilden beklentiler bellidir; 
sadece deniz ve güneş...

Beklentileri daha yüksek olanlar içinse, 
şimdi her şeyiyle çok farklı bir dünya var: 
LykiaWorld Antalya. 

Neden mi çok farklı? Size özel olarak 
tasarlanmış alanlar, Akdeniz ve Toros Dağları 
ile çevrili benzersiz bir manzara, doğayla 
bütünleşmiş eşsiz bir mimari, Akdeniz’in ilk 
ve tek links golf sahası ve tabii ki, saysak da 
buraya sığamayacak kadar çok LykiaWorld 
ayrıcalıkları, hepsi burada.

Şimdi, tüm bunlar ve çok daha fazlasıyla 
tanışıp, farklı bir tatil deneyimi yaşamanız 
için sizi, LykiaWorld Antalya’ya bekliyoruz.



Bu sizin rüyanız... 
Onu nasıl görmek istediğinize 
siz karar vereceksiniz...

Neredeyse sınırsız etkinlik ve eğlence 
seçeneklerine sahip Lykia World Antalya’da 
rüyalarınızın tatilinin keyfini çıkarabilirsiniz.

İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman ve 
istediğiniz gibi olma özgürlüğünün
tadına varabilirsiniz.

Bireyselliğinizden ödün vermeden
her anı doyasıya yaşamanız için 
LykiaWorld Antalya’da iki alan yarattık: 
Relax Zone ve Active Zone.

Relax Zone’da ruhunuzu ve bedeninizi 
yenilemenin farklı yöntemleriyle tanışabilir; 
Active Zone’daysa dinamizm ve eğlence dolu 
birçok aktiviteyi  keşfedebilirsiniz. Heyecan 
dolu spor etkinlikleri ve eğlencelerle birlikte, 
doğayla baş başa huzurlu bir tatil ortamının 
bir arada sunulduğu LykiaWorld Antalya’da 
zihninizi, vücudunuzu ve ruhunuzu 
tazeleyebilirsiniz.





Çok daha fazlası...

LykiaWorld Antalya’da mükemmel bir güneş, 
deniz, lezzetli yemekler, farklı aktiviteler ve 
Akdeniz’in ilk ve tek links golf sahasından 
çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

İçinde Türk hamamı veya jakuzi bulunan 
odalarımızda benzersiz bir keyif 
yaşayabilirsiniz. Sultan Suite’lerimize özel, 
kapalı yüzme havuzları sayesinde uyanır 
uyanmaz kendinizi suya bırakabilir ya da 
16 özel villamızda, on adım uzaklıktaki 
Akdeniz’in keyfini, dilediğiniz gibi 
çıkarabilirsiniz.

Havuz keyfi yaşamak isterseniz, tek 
yapmanız gereken, odanızın terasındaki 
basamaklardan aşağı inmek. Ana havuz, 
Aktivite Havuzu, Japanese Pool, yetişkinlere 
özel kapalı havuz, çocuklar için biri kapalı ve 
açık havuzlar...

Hepsi birkaç adım uzağınızda...



Beklentilerinizin ötesinde...

Günlük yaşamın koşuşturması içinde 
kaybolup giden tatil rüyasına kendinizi 
kaptırmak için bir dakika bile beklemeyin. 
Burada, yeni şeyler keşfetme konusunda da 
benzersiz fırsatlarla tanışabilirsiniz; uzman 
eğitmenler eşliğinde lezzetli yemekler 
pişirmeyi öğrenmek, veya Uzakdoğu’nun 
felsefesini keşfetmek gibi... 

Doyasıya eğlendiğiniz bir günün ardından, 
LykiaWorld Antalya’da mükemmel bir akşam 
yemeğine davetlisiniz. 

İstanblu barda içkinizi yudumlayabilir; 
Türk mutfağının otantik tatlarına ya da 
dünya mutfaklarının en seçkin lezzetlerine 
kendinizi bırakablirsiniz.





Burada, konforunuza 
diyecek yok...

LykiaWorld Antalya’da birçok farklı 
konaklama seçeneğiyle karşılaşacaksınız. 
Hangisinin beklentilerinize göre olduğuna
karar vermekse size kalmış...

Genişliği 40 metrekare ile 225 metrekare 
arasında değişen deniz ve golf sahası 
manzaralı standart odalar, suitler, içlerinde 
Türk hamamı bulunan suitler, bir, iki ve üç 
yatak odalı, oturma odalı ve dublex olabilen 
Aile Üniteleri, açık ve kapalı yüzme havuzlu, 
saunalı tam 16 villa... Ayrıca kendi özel 
kapalı yüzme havuzu bulunan, Akdeniz ve 
golf sahası manzaralı, birbirinden farklı iki 
Kral Suit... 

Hepsi, sizin için özel olarak tasarlandı...
 
Bu konaklama tercihlerinden hangisini 
seçerseniz seçin, LykiaWorld Antalya’da 
kaldığınız süre içerisinde rahatlığınızı 
sağlayacak tüm olanaklara sahip olacaksınız.





Lykia’da keyif ve lezzet bir 
arada...

LykiaWorld Antalya’daki tatilinizde, dünya 
mutfaklarının benzersiz lezzetlerini 
denemekle kalmayacak; aynı zamanda 
gerçek bir gurme olacaksınız. 

Kendi isteğinize göre yemekler 
yaratabileceğiniz ve yemeklerin 
hazırlanmasını izleyebileceğiniz ana 
restoranda, 14 gün içinde farklı kültürlerden 
lezzetlerin sunulduğu 6 özel geceye 
katılabileceksiniz. ‹talyan Mutfağı’nın 
lezzetli yemekleri veya gövdeli şaraplarıyla 
ilgileniyorsanız, aradığınız her şeyi sıcak 
ve romantik bir ortamıyla “Vineogusto”da 
bulacaksınız. Golf Club’ın içinde yer alan 
“Links Bar & Steak House”da ise çok özel 
bir atmosterle karşılaşacaksınız; tabii ki 
dünya mutfaklarından en seçkin yemekler 
ve içki çeşitleriyle birlikte... Daha geleneksel 
lezzetlerden hoşlanıyorsanız, “Türk 
Restoranı” tam size göre! Balık, Uzakdoğu 
ve Asya Mutfağı sevenler de aradıklarını 
bulacaklar… 

Ayrıca, dünya şaraplarından seçkin 
örneklerle birlikte, Türkiye’nin en zengin 
Türk şarapları menüsü LykiaWorld 
Antalya’nın özel kavında sizi bekliyor. 
Akşam yemeğinden önce “Blue Note”da veya 
Chill-Out’ da, Akdeniz’e karşı elinizde içkiniz 
güneşin batışını seyredip; gece olduğunda 
piyanonun sesiyle Akdeniz dalgalarının eşsiz 
uyumuna tanıklık edeceksiniz.



Namaste - Kendinizi Ayurveda 
ve sağlığın zenginliğine bırakın...

Vücudunuzun ve ruhunuzu benzersiz bir 
yöntemle yenilemeye ne dersiniz? 

Ayur (Yaşam) ve Veda (Bilgi) sözcüklerinden 
oluşan Ayurveda (Yaşam bilgisi) ile uzun ve 
sağlıklı bir yaşamın sırlarıyla tanışabilirsiniz. 
Hindistan kökenli bu geleneksel yöntem 
ve profesyonel eğitmenlerimiz sayesinde, 
vücudunuzu zararlı toksinlerden arındırabilir; 
ruhunuzu ve bedeninizi tazeleyerek içten 
gelen bir huzurla tanışabilirsiniz. 

Kendinizi yenileme yolculuğunuza, isterseniz 
saunalar, buhar odaları, geleneksel Türk 
hamamları ve kapalı Japon havuzunda 
devam edebilirsiniz. 

Ayrıca, Relax Havuz’ un hemen yanında yer 
alan Zen Bahçeleri’nde vücudunuzu zinde 
tutup ruhunuzu canlandırmak için benzersiz 
yöntemleri deneyebilirsiniz.



Güvenli oyun ve eğlence!

LykiaWorld Antalya’da çocuklarınız gün 
boyunca, Lykie Club’daki bebek odası, 
oyuncak odası, video odası, Lykie Restaurant 
ve kapalı /açık yüzme havuzlarında vakit 
geçirebilir; özel Çocuk Eğlendirme ekibimizle 
birlikte çeşitli oyunlar ve etkinliklerle 
eğlenerek yeteneklerini geliştirebilirler. 

Siz de bu sırada, kendinizi gönül rahatlığıyla 
tatilinizin büyüsüne kaptırabilirsiniz.





Benzersiz bir dünyada, benzersiz 
aktiviteler!

LykiaWorld Antalya’daki ayrıcalıklarla dolu 
tatiliniz sırasında birbirinden farklı birçok 
aktiviteyle karşılaşacaksınız. 

LykiaWorld Antalya’da Fitness Kulübü, Su 
Sporları Merkezi, Okçuluk alanı, on farklı 
tenis kortu veya mini futbol sahasının 
ayrıcalıklı olanaklarından faydalanabilir; 
alternatif olarak, eşsiz doğanın size sunduğu 
imkanları biking ve hiking gibi sporlarla 
yaşayabilirsiniz.

Ayrıca, 2,5 kilometrelik özel kum plajın 
keyfini badminton oynayarak çıkarabilir; 
bumerang dersleriyle çok farklı bir eğlenceyi 
deneyebilirsiniz. Yüksekleri seviyorsanız; 
balonla gökyüzünde süzülüp eşsiz manzarayı 
kuşbakışı görebilirsiniz. 

Kısaca, daha aktif bir tatil peşindeyseniz 
LykiaWorld Antalya tam size göre!
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Golf severlerin yeni tutkusu:
LykiaLinks Antalya

Dünyadaki 36.000 golf sahasının sadece 300 
tanesi denizin hemen yanında tasarlanmış 
links sahasıdır; ve bunlardan biri tabii 
ki Akdeniz’in ilk links golf sahası olan 
LykiaLinks Antalya!

Her noktasından Akdeniz’i görebileceğiniz 
80 hektarlık bir alanda konumlandırılan 
LykiaLinks  Antalya’nın 18 delikli profesyonel 
sahası ile beklentilerinizin ötesinde bir golf 
keyfi yaşayacaksınız.

Dünya çapında birçok seçkin golf sahasının 
tasarımına imza atmış olan ve ünlü 
Amerikalı mimar Perry Dye tarafından 
tasarlanan LykiaLinks  Antalya’da golf 
tutkunuza yeni bir heyecan katacaksınız.

Bu benzersiz heyecandan sonra,
golf sahamızın hemen yanında yer alan 
otelimize geçiş yapıp, odanızın konforuna 
istediğiniz anda kavuşacaksınız.



LinksGolf Şampiyona Sahası 18 Delik, Par 73

Rüzgar yüzünüzü okşarken, Akdeniz’in benzersiz manzarasına karşı golf oynamaya ne dersiniz?

Akdeniz’de gerçek bir golf deneyimi yaşamak istiyorsanız LykiaLinksGolf Antalya’nın 18 delikli şampiyona sahasını 
mutlaka ziyaret etmelisiniz. 

Eylül 2008 itibarı ile tam olarak kullanıma açılmış olacak olan profesyonel sahada, Akdeniz’in maviliğine bütünüyle 
hakim bir manzaraya ve dağlardan gelen tatlı esintisiyle güneşin kavurucu sıcağını hissettirmeyen eşsiz bir 
atmosferle karşılaşacaksınız. 

Ayrıca, İskoç tarzı “punch and run” vuruşları gerektiren şampiyona sahasında, tecrübenizi ve becerilerinizi sınamak 
için yeni bir fırsat bulacaksınız.

Tam 2.500 m2’lik bir alana yayılan GolfClub’da, golf heyecanını ailenizle birlikte yaşamak için de ideal bir ortamla 
karşılaşacaksınız. Ayrıca en yeni profesyonel golf aksesuarlarının satıldığı “Proshop”, birinci sınıf bir restaurant ve 
bar sayesinde, golf maceranıza ayrı bir renk katacaksınız.

Green’ler

Yaklaşık 550 m2. Green alanı fairway’lerden görülebilmektedir. Green alanı 
üzerindeki Paspallum çimi, green’lerin hızlı büyüyen türde olacağı anlamına 
gelmektedir. Bunlar golfçülerin topoğrafyayı görmesini sağlayacak şekilde 
dalgalıdır. Green’ler üzerinde putting makuldür, ancak zordur.

Tee’ler Siyah, altın rengi, mavi, kırmızı, yeşil

Fairway’ler Hafif dalgalıdır.

Bunker’lar Golf sahasında 67 links-stili, tümüne kolay ulaşılabilen Amerikan tipi pot 
bunker’lar ve geniş bir boş alan bulunmaktadır.

Su engelleri Sahanın ortasında bir göl bulunmaktadır. Şampiyona sahasında 7. ve 8. 
delikler arasında bir su engeli bulunmaktadır. 

Çim Paspallum / Sea sprey

Driving Range 400 metre uzunluğundadır. 40 bölümlü pratik alanı, akademi sahası 
boyunca kuzeyden güneye uzanır. 

Putting Green’ler 3

Approach Green Akademi sahası yakınında.

Golf arabaları, el arabaları kiralama Mevcuttur.


