MERİT LEFKOŞA HOTEL & SPA
Merit Lefkoşa Hotel & Casino opened its doors on October 29, 2008
-notable as the anniversary of the declaration of the Turkish Republic- in Lefkoşa, the capital of Northern Cyprus, which has a history
that dates back 10,000 years, as the city’s first five-star hotel, and
started welcoming its first guests in its service of tourism in Northern
Cyprus. Rising in the heart of Lefkoşa as an artful edifice synthesizing Ottoman and Byzantine architecture, Merit Lefkoşa Hotel offers
a scenic view of all of Lefkoşa from the south and north faces of its
14th floor.
A business and city hotel in concept, Merit Lefkoşa Hotel & Casino
was a welcome salve to the many years of longing the people of
Lefkoşa had for a five-star hotel. It provides its services to its guests
with an accommodation capacity of 260 beds in its 116 richly furnished rooms in the most beautiful part of Lefkoşa.

Merit Lefkoşa Hotel & Casino, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkenti
olan ve 10 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Lefkoşa’nın ilk beş yıldızlı
oteli unvanı ile anlamlı bir tarih olan 29 Ekim 2008’de kapılarını
açarak, ilk misafirlerini ağırlamaya ve KKTC turizmine hizmet
vermeye başlamıştır. Osmanlı ve Bizans mimarilerinin sentezi ile bir
sanat abidesi olarak Lefkoşa’nın kalbinde yükselen Merit Lefkoşa
Otel’in 14’ncü katından güneyi ve kuzeyiyle tüm Lefkoşa’yı seyretmek
mümkündür.
Businessman ve şehir oteli konseptiyle hizmet veren Merit Lefkoşa
Hotel & Casino, Lefkoşalıların yıllardır süren beş yıldızlı otel hasretini
de gidermiştir. Lefkoşa’nın en güzel yerinde, zengin döşenmiş 116
oda 260 yatak kapasitesiyle misafirlerimize hizmet vermektedir.
Merit Lefkoşa Hotel & Casino, Lefkoşa’da hizmete girdiği günden bu
yana, konaklamanın yanı sıra, çeşitli yerel ve uluslararası firmaların,
kurum ve kuruluşların birçok toplantı ve yemek organizasyonlarına
ev sahipliği yapmaktadır. Oturma düzeninde bir salonunda 250 kişiye
kadar, diğer salonunda 180 kişiye kadar, kokteyl ve kokteyl prolange
düzeninde ise 1.000 kişiye kadar misafir ağırlayabilmektedir.

Since the day it entered service in Lefkoşa, Merit Lefkoşa Hotel &
Casino has, in addition to accommodation, provided hosting to several meetings and dining occasions for various local and international
companies, institutions, and organizations. For events with seating,
our halls can host up to 250 and up to 180 respectively, and for cockAyrıca, otel içerisindeki banketlere ilaveten otel dışında da (outside
tail-type events up to 1,000.
catering) kapalı veya açık mekan farkı gözetmeksizin aynı beş yıldızlı
In addition to banquets hosted in the hotel, we organize events at kalite ile organizasyonları gerçekleştirmektedir.
the same five-star level of quality outside the hotel with our outside
Merit Lefkoşa Casino da, yine aynı şekilde Bizans ve Osmanlı
catering, whether the venue is outdoors or indoors.
kültürünün sentezini yansıtacak şekilde dekore edilmiş, adanın en
Merit Lefkoşa Casino is also decorated to reflect a synthesis of By- büyük casinosu olma özelliğini taşımakta ve değerli misafirlerinin
zantine and Ottoman culture. It is the island’s largest casino, and its günün yorgunluğundan sonra şanslarını denerken güleryüzlü ve
aim is to allow guests to relax with congenial, high-quality service as kaliteli hizmet ile dinlenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
they try their luck after a tiring day.
Otelimiz Oda + Kahvaltı (BB) olarak hizmet vermektedir.
Our hotel provides bed-and-breakfast service.
www.merithotels.com
meritlefkosahotel
meritlefkosa
+90 392 600 55 00 Lefkoşa / Nicosia
KKTC

MERİT LEFKOŞA
Casino

With an innovative vision aligned with
the latest technology, a dynamic staff
that is pleased to turn expectations
to satisfaction and a pleasant
atmosphere, the Merit Lefkosa
Casino is built on an area of 4705
square meters.
You can taste the pleasure of playing
the most favorite games of the world
in the area which has a gigantic
machine park featuring 657 slot
machines of the latest technology.
In Lefkosa, we introduce you to
the chance of winning ever growing
amounts of prizes, the wheel of
fortune, surprise prize draws,
Approximately 2.200 interconnected
slot machines spread to all Merit
casinos win “Mega Jackpot” in 5
different categories in the system.
For this, all you have to do is to have
the “Merit Club Card” and insert it into
the machine you are playing.
You can also play Trio Poker, Super
Poker, Texas Hold’em Poker, Ultimate
Poker, Nova Poker, American Roulette
and Black Jack at the 24 live game
tables at the casino.

Teknolojiye uyumlu yenilikçi çizgisi,
beklentileri memnuniyete dönüştüren
dinamik kadrosu ve keyif veren
atmosfer ile Merit Lefkoşa Casino,
4705 metrekarelik bir alan üzerine
kuruludur.
Dünyanın en çok tercih edilen
oyunlarını, son teknoloji 657
slot makinesine sahip devasa
makine parkurunun bulunduğu
alanda oynama zevkini doyasıya
tadabilirsiniz. Lefkoşa’da sizi sürekli
büyüyen ikramiyeler, çarkıfelek,
sürpriz ödüllü çekilişler ve Merit
casinolarındaki birbirine online
bağlı 2.200 slot makinesi, sistemde
bulunan 5 ayrı katagoride “Mega
Jackpot”u
kazandırmaktadır.
Bunun için “Merit Club Card” sahibi
olmanız ve bu kartı oynadığınız
makineye takmanız yeterlidir. Ayrıca
casinodaki 24 canlı oyun masasında
Trio Poker, Super Poker, Texas
Hold’em Poker, Ultimate Poker, Nova
Poker, American Roulette, ve Black
Jack oynayabilirsiniz.
TEL: 0392 650 32 00
www.meritcasinos.com

IMPECCABLE CULINARY TASTE WITH
GOURMET DELICACIES...
Ottoman Kebab House taking you beyond time and space with its
wonderful ambiance, elegantly presenting the authentic Southeastern
meze and kebab tasty experience is the most delightful getaway spot
for those who want to have a good time. Get ready to experience the
flavor at its best!

GURME LEZZETLER İLE
KUSURSUZ DAMAK ZEVKİ...
Harika ortamıyla sizi zamanın ve mekanın ötesine götüren otantik
Güneydoğu mezeleri ve kebap deneyimini zarif bir şekilde sunan Ottoman
Kebab House, iyi vakit geçirmek isteyenler için en keyifli kaçış noktası.
Bu muhteşem lezzetleri en iyi şekilde deneyimlemeye hazırlanın!

A’la Carte Menu (Additional Charges - Reservation) With traditional music
A’la Carte Menü (Ücretli - Rezervasyonlu) Fasıl eşliğinde

18:00 PM - 00:00 PM
Reservation: 0392 600 55 00

Açık Büfe Kahvaltı- Haftaiçi ( Open Buffet Breakfast- Weekdays)
Açık Büfe Kahvaltı- Haftasonu ( Open Buffet Breakfast- Weekend)
A’la Carte Menu (Additional Charges - Reservation)
A’la Carte Menü (Ücretli - Rezervasyonlu)

07:00 - 11:00
07:00 - 12:00
11:00 AM - 00:00 PM
Reservation: 0392 600 55 00

Sultan Restaurant & Bahçe

