
2022 HERŞEY DÂHİL KONSEPTİ 

    

 

YİYECEK PROGRAMI           SAAT                YER              MÖNÜ   

Kahvaltı                07:00 - 10:00             Restoran               Açık büfe 

Geç Kahvaltı               10:00 - 10:30             Restoran                 Açık büfe 

Gözleme                12:00 - 15:00             Sahil Bar                 Gözleme çeşitleri 

Gözleme                12:00 - 15:00             Snack bar               Gözleme çeşitleri 

Snack                12:00 - 14:00             Snack Bar               Fast food, salata, meyve 

Snack                12:00 - 14:00             Sahil Bar              Fast food, salata, meyve 

Öğle Yemeği               12:30 - 14:00             Restoran              Açık büfe 

Kahve & Pasta               15:00 - 16:00             Sahil Bar              Kuru pasta, kek çeşitleri 

Kahve & Pasta               16:00 - 17:00             Snack Bar               Kuru pasta, kek çeşitleri 

Akşam Yemeği               18:30 - 21:00             Restoran              Açık büfe 

Akşam Yemeği               19:00 - 21:00             Sahil Alakart          Balık çeşitleri 

Gece Yemeği               23:00 - 00:00             Restoran              Çorba 

    

İÇECEK PROGRAMI             SAAT               YER                          MÖNÜ   

Self Servis             12:30 - 14:00             Restoran                Yerli alkollü içecekler, meşrubat, konsantre meyve suyu, sıcak içecek 

Self Servis             18:30 - 21:00             Restoran                Yerli alkollü içecekler, meşrubat, konsantre meyve suyu, sıcak içecek 

Self Servis             10:00 - 00:00             Pool Bar                 Yerli alkollü içecekler, meşrubat, konsantre meyve suyu, sıcak içecek 

Self Servis               10:00 - 00:00             Lobi Bar            Yerli alkollü içecekler, meşrubat, konsantre meyve suyu, sıcak içecek 

Self Servis             10:00 - 18:00             Snack Bar               Yerli alkollü içecekler, meşrubat, konsantre meyve suyu, sıcak içecek 

Self Servis             10:00 - 18:00             Sahil Bar             Bira ,Rakı, Şarap,meşrubat, konsantre meyve suyu, sıcak içecek  

Self Servis             10:00 - 18:00             Aqua Bar                Yerli alkollü içecekler, meşrubat, konsantre meyve suyu, sıcak içecek 

Masaya servis                      19:00 - 21:00             Sahil Alakart          Yerli alkollü içecekler, meşrubat, konsantre meyve suyu, sıcak içecek 

Masaya servis             23:00 - 02:00              Disko Bar               Yerli alkollü içecekler, meşrubat, Saat 24:00 dan sonra tüm içecekler ücretlidir. 

    

MİSAFİRLERİMİZİN DİKKATİNE    

▪ Acil durumlarda lütfen resepsiyonu arayınız (Tel: 0).    

▪ Çıkış günü odanızı lütfen saat 12:00 e  kadar boşaltınız.    

▪ Oda anahtarı kaybında 30,- € ücret tahsil edilir.    

▪ Güzellik merkezinde sauna ve hamam ücretsiz, diğer hizmetler ücrete tabidir.    

▪ Minibarda 1 lt. su bulunur.(Oda servisimiz bulunmamaktadır.) 

▪ Havlu ve çarşaf değişimi haftada 3 kez yapılmaktadır.    

▪ Havuz, deniz, oda ve diğer alanlarda cep telefonu, para ve değerli eşya kaybından otel sorumlu değildir.    

▪ İçecek servisi bardak ile yapılır. Şişe servisi mevcut değildir.    

▪ 18 yaşından küçüklere alkollü içecek servisi yapılmaz.     

▪ 16 yaşından küçükler disko’dan faydalanamazlar.  

▪ Odalarınızdaki Klimalar mevsim şartlarına göre otomatik ayarlanmıştır. Mevcut Klima düğmesi ile açma kapama yapabilirsiniz.  

▪ Oluşabilecek her hangi bir sorunda cihaza müdahale etmeden resepsiyona başvurunuz. Odanızda bulunmadığınız saatlerde anahtar 

kartınızı enerji kutusunda takılı bırakmayınız. 

▪ Tesisimizde güvenlik amaçlı kamera ile izleme sistemi bulunmaktadır. 

▪ Alakart restoran rezervasyonunuzu bir gün öncesinden saat 09:00-11:00 arasında lobide bulunan Misafir İlişkileri masasından 

yaptırabilirsiniz (konaklama boyunca bir kez).       

▪ Restoran ve barların çalışma saatleri, kapalı bulunması, mevsim şartlarına ve otel idaresinin kararlarına bağlıdır.   

▪ Tesisimizde genel alanlarda kablosuz internet standart bağlantı ücretsiz hizmetinize sunulmuştur. 

▪      Sahil barda saat  14:30-15:00 ve Aqua barda saat  15:00-16:00 arası ücretsiz dondurma servisi mevcuttur.   

    

ÜCRETLİ HİZMETLER    

▪ İthal içecekler, taze meyve suları, çamaşırhane, telefon, faks, Tenis Kortu ( Işıklı ),bilardo, su sporları (özel işletme)   

▪ Saat 24:00 dan sonra tüm içecekler ücretlidir.   

▪ 24 saat doktor hizmetimiz bulunmaktadır. Lütfen resepsiyona başvurunuz ( Ücretli ) 
▪ Odalarda değerli eşyalarınız için 10,-€ depozit ve günlük 1,50 €  ücret  karşılığında kiralık kasa 

hizmetimiz mevcuttur. 

▪ Plaj Havlusu kartı 1.-€ karşılığında Resepsiyondan alınır, Plaj Havlusu yıkama ücreti 0,50.-€. 

▪ Çıkış gününüzde odanızdan daha uzun süre faydalanmak isterseniz (otelin müsait olma durumuna göre), uygulanacak olan ilave oda 

ücretleri şöyledir: 12:00 - 15:00 e kadar 20,- €          12:00 - 18:00 e kadar 30,- € 12:00 - 21:00 e kadar 40,- € 


