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Tur detayları ve aktiviteler hakkında bilgi



KIBRIS - GİRNE

Güneyinde Beşparmak Dağları, kuzeyinde ise 

Akdeniz’le çevrili liman kenti Girne, Kıbrıs Adasının en 

gözde tatil beldesidir. 

Tarihi M.Ö. 10. yüzyıla dayanan Girne, Ege 

bölgesinden gelen küçük toplulukların ilk yerleşim yeri 

olmuştur. Bu özelliğiyle, Kıbrıs’a hakim olan çeşitli 

medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi bir kenttir.

Girne, marinayı çevreleyen yarım ay biçiminde dizilmiş 

restoranları, barları, eski Venedik evleri, yürüme 

mesafesindeki alışveriş merkezi ve kumarhaneleriyle, 

Akdeniz’in en önemli turistik merkezlerinden biridir.
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Otel Hakkında Bilgi
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Elexus Hotel

Elexus Hotel, Kıbrıs’ın benzersiz doğasında, yılın 

dokuz ayı boyunca güneşli, harika bir yaz tatili 

vaat ediyor. Girne merkeze 10 dakika, Ercan 

Havalimanı’na ise 25 dakika mesafede yer alan 

Elexus Hotel, kurulduğu 277.000 metrekare 

alanda, misafirlerin tatilden beklediği birçok 

özelliği tek bir çatı altında birleştiriyor. 11 farklı 

tipte tasarlanmış, büyük bir kısmı deniz manzaralı 

822 odası bulunuyor.



ELEXUS HOTEL
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Odalar

Standart Odalar 40 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak bulunuyor.



ELEXUS HOTEL
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Restaurantlar

Tesiste zengin açık büfe yemeklerin yanı sıra ana restoran 

içerisinde 8 adet show muftağı, sağlıklı yaşam büfeleri ile 

birbirinden lezzetli beş çayı ikramları bulunuyor. Barlar ve 

pastane ücretli hizmet veriyor.



ELEXUS HOTEL
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Restaurantlar

Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz olarak servis ediliyor. Ana restoranda 

öğle ve akşam yemeklerinde sunulan tüm yerli içecekler ve otelin belirlemiş olduğu 

yabancı alkollü içecekler de aynı şekilde ücretsiz. Odalarda bulunan çay-kahve seti ile 2 

şişe su her gün yenileniyor ve tesis genelinde bar ve restoranlarda çay ve su ücretsiz 

olarak alınabiliyor.



ELEXUS HOTEL

8

Aktiviteler

4.500 metrekarelik alanda verdiği hizmetleri ve sıra dışı tasarımı ile Elexus Zoya Spa & Wellness’ta geleneksel ve 
modern bir şekilde sunulan masaj türleri, cilt ve güzellik bakımları, detoks paketleri yanında reiki ve yoga dersleri 
de verilmekte ayrıca misafir talebi doğrultusunda kişiye özel kürler uygulanmaktadır. Özel olarak tasarlanmış, 
kendi içinde jakuzili terası ve hamamı olan VIP ve VIP Plus odaları, deniz manzaralı masaj odaları, terapi odaları, 2 
adet hamamı, fitness center’ı, sauna ve buhar odası bulunmaktadır.



ELEXUS HOTEL
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Aktiviteler



ELEXUS HOTEL
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Aktiviteler

Otelden ayrı bir alanda konumlandırılan ve Kıbrıs’ın en büyük canlı oyun ve slot parkuruna ev sahipliği yapan 7.500 metrekarelik 
Elexus Casino, misafirlerini görsel showları ve zengin oyun seçenekleriyle ağırlamaktadır. En ince ayrıntısına kadar maksimum 
lüks ve konfor gözetilerek tasarlanan, misafirlerinin rahat, güvenli işlem yapabilmesi için kartlı sistem uygulanan Elexus Casino’da, 
her biri en son teknoloji ürünü premium oyun ekipmanları kullanılmaktadır.



LORD PALACE HOTEL
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Girne'de yer alan Lords Palace Hotel SPA Casino 

restoran, fitness merkezi, bar ve bahçe sunmaktadır. 

Özel plaj alanına sahip 5 yıldızlı otelin tüm odalarında 

klima, ücretsiz WiFi ve özel banyo vardır. Otelde açık 

yüzme havuzu, kapalı havuz, karaoke ve 24 saat 

hizmet veren resepsiyon bulunmaktadır.

Oteldeki her odada çalışma masası ve TV mevcuttur. 

Konuk odalarında gardırop ve su ısıtıcısı da vardır.

Lords Palace Hotel SPA Casino açık büfe kahvaltı veya 

eksiksiz İngiliz/İrlanda kahvaltısı sunmaktadır.



LORD PALACE HOTEL
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Odalar



Lord Palace Hotel
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Lord Palace Hotel
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Restaurantlar



MERIT CRYSTAL COVE

15

Girne'de, Escape Plajı'na 2 km mesafede yer alan 

Merit Crystal Cove Hotel Casino & SPA, restoran, 

ücretsiz özel otopark, bar ve bahçe sunmaktadır. Bu 5 

yıldızlı otel özel plaj alanı, çocuk kulübü ve ücretsiz Wi-

Fi sunmaktadır. Tesiste 24 saat açık resepsiyon, oda 

servisi ve döviz alım/satım hizmeti sunulmaktadır.

Konaklama birimlerinde klima, uydu TV, su ısıtıcısı, 

küvet veya duş, saç kurutma makinesi ve gardırop 

bulunmaktadır. Otelin tüm odalarında ücretsiz banyo 

malzemeleri içeren özel banyo vardır.



Merit Crystal Cove
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Odalar 



Merit Crystal Cove
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Restaurant / Havuz



Merit Crystal Cove
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Restaurant / Havuz



Aktiviteler
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Turlar / Gazi Magosa Turu

Lala Mustafa Paşa Camii (St. Nicholas Katedrali)
Othello Kalesi Girişinde Venedik (St.Mark) Aslanı Salamis Harabeleri

Otelden hareket - St.Barnabas İkon ve Arkeoloji Müzesi- Kral Mezarları - Salamis Harabeleri
Öğle yemeği - Namık Kemal Zindanı - Lala Mustafa Paşa Camii (St. Nicholas Katedrali) - Othello Kalesi

Magosa’da Serbest Zaman
Kapalı Maraş Bölgesini panoramik gezi ve otele dönüş



Aktiviteler
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Turlar / Girne – Lefkoşa Turu

Büyük Han
Bedesten Girne Liman

Otelden Lefkoşa’ya hareket - Yeşil Hat sınır gezisi - Ledra Palas sınır kapısı
Yiğitler burcu parkı (Güney Kıbrıs’ı en yakından gören nokta)
Öğle yemeği - Büyük Han - Girne’ye hareket
Talep edilmesi halinde tarihi Girne Yat Limanı’nda serbest zaman 
Otele dönüş



Aktiviteler
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Go Carte – Lefkoşa Turu

Avrupa’nın ikinci büyük karting pisti olan Cemsa - Kart pistinde dünya yarış standartlarında şampiyona düzenlenir. Katılımcılar altışar kişilik gruplara ayrılarak yarışırlar.

Herkes yarıştıktan sonra tüm yarışlar içinde en iyi zamanı yapan altı kişi açıklanır ve ilk üçü belirlemek için final turu yapılır. 

Bunun dışında misafirler 6 kişilik gruplara ayrılıp çapraz eşleşme ile yarışıp şampiyona düzenlenebilir ve de grup şampiyonu puanlama sonucu belirlenebilir. 

Aynı anda yarışan yarışmacılar içerisinde otomatik zamanlama neticesinde 10 puan ile başlayan puanlama sonucu tüm misafirlerin yarışının bitimiyle Grup toplam

puanına göre Grup Şampiyonu belirlenir.



Aktiviteler
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Hem eğlenmek, hem de Girne de bulunan önemli tarihi yerleri görmek için bir fırsat..

Misafirler otobüs Girne meydanında ki otoparka götürülür. Grup içinde 3 kişilik jüri ekibi oluşturulduktan sonra grup 7 kişilik 3 ayrı gruba bölünür ve her gruba ellerinde 

telsiz olan 1 yol gösterici eşlik eder.Gruplar arasında oyun başlangıç yerleri çekiliş ile belirlenir ve yol göstericileri tarafından başlangıç noktalarına götürülürler.

Oyuna başlamadan önce gruplara bulmaları gereken yerler ile ilgili sorular ve ipuçlarının yazılı olduğu kağıt, bu yerlerin işaretli olduğu bir kroki ve fotoğraf makinesi verilir. 

Kroki çok basit anlaşılabilir şekilde hazırlanacaktır. Gruplardan 2 Saat içerisinde verilmiş olan sorular doğrultusunda krokide işaretli olan 10 mekanı  bulmaları istenir. Gruplar 

mekanı bulduktan sonra ilk önce mekanın fotoğrafını daha sonra mekanla birlikte gurubun fotoğraflarını çekmeleri gerekmektedir. Oluşturulan jüri gruplara 3 ayrı 

kategoride puan verecek toplamda en çok puanı alan grup kazanacaktır.

1- 2 Saat içerisinde en çok mekanı bulan grup

2- En yaratıcı ve kapsamlı fotoğrafı çeken grup

3- En kısa sürede bitiren grup

Örnek: Girne Atatürk Heykeli için soru?

Ulusal bayramlarımızda tören ile çelenk konulan ve saygı duruşunda bulunulan yer?

*Gün sonunda misafirlerin odalarına hatıra olarak çekmiş oldukları fotoğraflardan oluşan şirket amblemli fotoğraf Cd leri bırakılacaktır.

Photo Rally - Girne
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Zafer Gündüz   530 113 72 31 

İstanbul

7/24 ulaşabileceğiniz CONSENSUS ekibi

info@consenstourism.com
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Teşekkür Ederiz!


