
AKDENİZ
Bu yaz duslerinizdeki tatili kesfedeceksiniz!
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Binlerce yıllık tarihin, 
doğanın eşsiz güzelliklerine 

karıştığı, 4 mevsimin ve farklı 
iklimlerin bir arada yaşandığı, 

her kültürden insanın dostlukla 
kaynaştığı ülke; TÜRKİYE… 

Tatile çıkmak için kapıdan attığınız ilk adım, 
yalnızca Türkiye’de sizi hayallerinize 

yolculuğa çıkartabilir.

Kat ettiğiniz yollar, yine sadece ülkemizde sizi 
çağlar öncesine, antik tanrıların ve tanrıçaların, 

güçlü kralların ve krallıkların hüküm sürdüğü 
görkemli tarihe götürebilir.

Altın sarısı kumsalların turkuaz mavisi 
sularla kucaklaşması, güneşin her doğuşunda 

ve batışında renklerden oluşturduğu
büyüleyici resim, doğanın bin bir bitkinin 
karışımıyla oluşturduğu muhteşem yeşil

bir tek burada böylesine etkileyicidir.

Rüyalar ülkesinin büyüleyici cennetlerinde 
kalmak isteyenler için 5 yıldızlı saraylar, 

Setur’da hayatın tadını çıkartmak ya da gerçek 
huzurla tanışmak, heyecan verici maceralara 

yelken açmak ya da eğlencenin sonsuzluğunda 
kaybolmak isteyenler için bir davetiyedir.



DİLEDİĞİN YA DA DİNLENDİĞİN YERDE OL! 
Deneyimli çalışanları, güçlü organizasyonu ve üstün seyahat seçenekleri ile sınırsız tatil anlayışının adresi olan 
SETUR seyahat ayrıcalığını, profesyonel kadrosu ile size yaşatmaya hazır. Tatilin ve dünyanın anahtarı SETUR, 
ofislerinde sizleri bekliyor… 

TESİSLERİN SEÇİMİ 
Sıcak yaz günlerine merhaba dediğimiz bu aylarda sizi yaşadığınız mekandan uzaklaştıracak, stresinizi, 
yorgunluğunuzu unutturacak, keyifli tatil seçenekleri SETUR’un kaliteli hizmet anlayışla birleşerek sizlere sunuluyor. 
En iyi imkanlarla rezervasyon yaptırabileceğiniz bu tesisler, SETUR ayrıcalığı ile sizleri ağırlamak için bekliyor. 

ÖDEME İMKANLARI 
SETUR ürünlerine taksit imkanı veya dönemsel indirimlerle sahip olabilirsiniz. Başta Yapı Kredi Bankası Worldcard 
olmak üzere, önde gelen tüm taksit kartlar ile yapmış olduğumuz anlaşmalar doğrultusunda sezon boyunca 
hizmetinizdeyiz. Türkiye’nin en büyük bilet satış acentesi olan SETUR sizlere İstanbul’da: Altunizade, Elmadağ; 
Ankara ve İzmir’deki ofisleri ile bilet hizmeti vermektedir.

PAROLU KART & AVANTAJLARI 
Türkiye’nin yıldızı Parolu kart ile SETUR ofislerinde hem Paropuan kazanabilir hem de Paropuan harcayabilirsiniz. 
Bunun yanında, dönem dönem yapacağımız kampanyalar ile kat puanlar kazanma imkanına kavuşacaksınız. 

WEB SİTESİ 
Ayda binlerce kişinin ziyaret ettiği www.setur.com.tr tatile gidecek misafirlerimiz için en önemli bilgi ve rezervasyon 
kaynağı olacaktır.
 
SOSYAL MEDYA 
Setur’un, hayalinizdeki tatile en avantajlı yoldan gitmeniz için sunduğu fırsatlardan; facebook, twitter, instagram, 
google+, youtube ve pinterest gibi sosyal medya kanalları aracılığıyla da haberdar olabilir, yine bu mecralardan 
bize ulaşarak güncel bilgileri sürekli takip edebilirsiniz.

SETUR HEDİYE KARTI 
Artık sevdiklerinize, müşteri ve çalışanlarınıza verebileceğiniz çok özel bir armağan var: SETUR hediye kartları... 
Dilediğiniz miktarda kredi yükleyebileceğimiz SETUR hediye kartları ile tüm ürünlerimizi satın alabilirsiniz.  
Hediye kartı talepleriniz için SETUR ofislerini arayabilirsiniz.



Koç Holding, ülkemize yaptığı yatırımlarla, yeni sektörlerin gelişmesi 
için attığı adımlarla ve küresel markalarıyla sosyal sorumluluğun 
en önemli bileşenlerinden olan ekonomik kalkınmada ülkemizin 
itici güçlerinden biri olmaya devam etmektedir. Köklü kurumsal 
kültürüyle Türk iş dünyasının toplumsal yanı en Güçlü üyelerinden 
biri olan Koç Holding ve Koç Topluluğu Şirketleri, her yıl kurumsal 
yurttaşlık bilinci dahilinde çok çeşitli toplumsal paylaşım 
projelerine destek vermekte, yaşadığımız toplumun yaşam 
kalitesini yükseltmek, kendi çalışanları ve onların ailelerine, yerel 
halka ve diğer paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek 
amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. İşte bu çalışmalardan biri 
olan “Ülkem İçin” Projesi ise toplumsal kalkınma için bireysel 
gönüllülüğü ön plana çıkarmaktadır.

“Ülkem İçin” Projesi kapsamında Koç Topluluğu şirketleri, 
çalışanları ve bayilerinin katkıları ile 81 ilde 2006 yılından bu 
yana eğitim, sağlık, çevre ve yerel kalkınma gibi çeşitli alanlara 
sosyal sorumluluk çalışmalarında güç birliği ile örnek çalışmalar 
sergilendi.

2006 – 2007 yılları arasında 387 proje, 2008 yılında 1.084.000 
fidan, 2009 yılında 18.000 çocuğa çevre eğitimi ve 2010 – 2011 
yıllarında Türk Kızılayı’na 83.579 ünite kan bağışı sağlandı. Bir 
ünite kanın 3 hayat için umut olduğunu düşünüldüğünde yaklaşık 
250.000 kişinin hayatına dokunulmuş oldu. “Ülkem İçin” Projesi 
2012-2013-2014 uygulamasında “Engel Tanımıyorum” teması ile 
2015-2017 yılı uygulamasında ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
nedenleri ve sonuçlarına dair kamuoyunda farkındalık yaratıp, 
bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta daha 
eşitlikçi bir yaklaşım getiriyor ve engelli vatandaşlarımızın sosyal 
yaşamdaki yerine odaklanıyor.

Bildiğiniz gibi, ülkemizde engelliliğe bakış açısının değiştirilmesi, 
hak temelli bir odağa kavuşulması ve engelli vatandaşlarımızın 
ekonomik ve sosyal hayata erişimlerinin artırılması konusunda 
kaydedilmesi gereken önemli aşamalar bulunmaktadır. Koç Holding 
liderliğinde, tüm Koç Topluluğu şirketleri ve bayileri, “Ülkem İçin 
Engel Tanımıyorum” projesi ile gerçekleştirilen eğitimler ve özel 
çalışmalarla bu önemli konuya dikkat çekmeye ve toplumsal 
farkındalık yaratmaya çalışılmıştır. Bizler de Setur ve markaları 
olarak, tüm birimlerimizle “Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” sosyal 
sorumluluk projesi içinde yer alıyor ve bu değerli projeye gönülden 
destek veriyoruz. 

Broşürümüzün hazırlık aşamasında, engelli konuklarımızın 
ülkemizde “Engelsiz Tatil” yapabilmelerine yardımcı olabilmek 
amacıyla, portföyümüzde bulunan otellerin “Engelsiz Tatil”e 
uygunluk kriterlerini incelemeye geçtiğimiz yıl olduğu gibi 
devam ediyor ve engelli misafirlerimize rehberlik edebilmek için 
bu tesislerdeki engelli dostu hizmetleri, her bir tesisin sayfasına 
yerleştirdiğimiz ikonlarla belirtiyoruz. Bu ikonların anlamlarını 
aşağıda görebilirsiniz. 

Ayrıca “Herkes İçin Engelsiz Tatil” çalışmalarımız kapsamında 
turizm sektöründe yine bir ilki gerçekleştirerek görme engelli 
misafirlerimiz için mobil uyumlu web sitesi tasarladık. 
Misafirlerimiz, engelsiz.setur.com.tr adresine girerek artık 
tatillerini kendileri seçebilecekler. Geliştirilme sürecinde görme 
engellilerin de bizzat rol aldığı ve toplamda 600’e yakın tesise ait 
binlerce görselin betimlendiği sitemizde, görme engellilerin ilk kez 
tesisleri hayal edebilmelerine imkan sağlayacağız.

Bina girişleri tekerlekli sandalyeye uygun genişliktedir.

Ana kapı girişi düz ayaktır.

Tekerlekli sandalyeye uygun eğimli rampa mevcuttur.

Tesiste engelli asansörü vardır.

Tesis içinde konuk tuvaleti vardır, 
engelli kullanımına uygundur.

Tesiste belirtilen adette engelli odası vardır.

Info desk ve kayıt bankoları tekerlekli sandalye ile gelen 
misafirlerin yüzyüze iletişim kurması için uygun alçaklıktadır.

X



MERSİN
100  ULU RESORT HOTEL
101  KİLİKYA HOTEL
102  MARPESSA BLUE BEACH HOTEL
103  MARVEL TREE HOTEL BOZYAZI
104  ÜNLÜSELEK HOTEL

BELEK
10  REGNUM CARYA
11  TITANIC DELUXE GOLF BELEK
12-13 ZEYNEP HOTEL
14  SUENO HOTELS DELUXE BELEK
15  SUENO HOTELS GOLF BELEK
16  CALISTA LUXURY RESORT
17  ADAM & EVE (ADULTS ONLY +16)
18-19 ELA QUALITY RESORT BELEK
20  SUSESİ LUXURY RESORT
21  KEMPINSKI HOTEL THE DOME
22  ROBINSON CLUB NOBİLİS
23  ORANGE COUNTY RESORT HOTEL BELEK
24  LİMAK ATLANTIS DE LUXE HOTEL & RESORT
26  CRYSTAL BOUTIQUE BEACH RESORT
27  CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA
28  CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA
29  CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA
30  CRYSTAL WATERWORLD PARK RESORT & SPA
31  CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA
32  ADORA RESORT
34  SIAM ELEGANCE HOTEL & SPA
35  BELKON HOTEL

LARA - KONYAALTI - ANTALYA - KALEİÇİ
70  TITANIC MARDAN PALACE
71  TITANIC BEACH LARA
72  TRENDY LARA
73  GRAND PARK LARA
74  ROYAL SEGINUS
75  LİMAK LARA DELUXE HOTEL & RESORT 
76  FAME RESIDENCE LARA & SPA
77  HADRIANUS HOTEL
78  PORTO BELLO RESORT
79  THE CORNER PARK
80  AKRA HOTEL
81  AKRA V HOTEL
82  SEA LIFE FAMILY RESORT
83  ANTALYA HOTEL RESORT & SPA
84  ÖZKAYMAK FALEZ OTEL
85  THE MARMARA ANTALYA
86  HOTEL SU
87  BİLEM HIGH CLASS HOTEL
88  BEST WESTERN PLUS KHAN HOTEL
89  CLUB HOTEL FALCON
90  GRIDA CITY ANTALYA
92  LAREN FAMILY HOTEL & SPA
93  B BUSINESS HOTEL & SPA
93  CENDER HOTEL
94  EXPOROYAL HOTEL
94  HOLIDAY INN ANTALYA LARA
95  LATANYA PALM HOTEL
95  YAZAR LARA HOTEL
96  ALP PAŞA BUTİK OTEL
97  ARGOS HOTEL
97  ASPEN HOTEL

ALANYA
38  ORANGE COUNTY RESORT HOTEL ALANYA
39  ADİN BEACH HOTEL
40  ANNABELLA DIAMOND HOTEL & SPA
41  ANNABELLA PARK OTEL
42  HEDEF RESORT & SPA
43  HEDEF BEACH RESORT & SPA
44  HEDEF KLEOPATRA GOLDEN SUN
44  HEDEF ROSE GARDEN
46  İNCEKUM BEACH RESORT
47  THE LUMOS DELUXE
48  TİTAN GARDEN HOTEL
49  TİTAN SELECT HOTEL
50  CLUB HOTEL TİTAN
51  SUI RESORT HOTEL
52  SAPHIR HOTEL
53  SAPHIR RESORT & SPA
54  WOME DELUXE HOTEL
55  SEALIFE BUKET BEACH & RESORT
56  BERA HOTEL ALANYA
57  JUSTINIANO DELUXE RESORT
58  JUSTINIANO PARK CONTI
59  JUSTINIANO CLUB ALANYA
60  CLUB TURTAŞ BEACH HOTEL
61  ANİTAS HOTEL
62  YALIHAN ASPENDOS HOTEL
63  MONTE CARLO HOTEL
64  ADENYA RESORT HOTELS & SPA
66  KLEOPATRA ADA BEACH
66  KLEOPATRA ADA HOTEL
67  KLEOPATRA BEACH HOTEL
67  KLEOPATRA ROYAL PALM HOTEL



        
  

KEMER
108  CHAMPION HOLIDAY VILLAGE
109  CLUB MARCO POLO
110  GRAND PARK KEMER
111  MIRAGE PARK RESORT
112  ROBINSON CLUB ÇAMYUVA
113  ORANGE COUNTY RESORT HOTEL KEMER
114  QUEEN'S PARK GÖYNÜK
115  QUEEN'S PARK LE JARDIN RESORT & SPA
116  CRYSTAL AURA BEACH RESORT & SPA
117  CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA
118  CRYSTAL FLORA BEACH RESORT
120  FAME HOTEL
121  FAME RESIDENCE KEMER & SPA HOTEL
122  FAME RESIDENCE BEACH (PARK)
123  FAME RESIDENCE GÖYNÜK
124  LİMAK LİMRA HOTEL & RESORT 
125  LİMAK LİMRA CLUB PARK
126  ÖZKAYMAK İNCEKUM HOTEL
127  ÖZKAYMAK MARİNA HOTEL
128  ÖZKAYMAK SELECT HOTEL
130  LARİSSA AKMAN PARK HOTEL
131  LARİSSA HOTEL BELDİBİ
132  LARISSA SULTAN’S BEACH HOTEL
133  SAILOR'S BEACH CLUB HOTEL
134  ELDAR RESORT
135  VIKING NONA BEACH HOTEL
136  VIKING STAR HOTEL
137  VIKING SUITE
138  HOTEL ÇAMYUVA BEACH
138  ADRASAN KLADOS HOTEL
139  SEAGULL HOTEL

        
  

KAŞ - KALKAN
190  CLUB HOTEL BARBAROSSA
190  DORIA HOTEL & YACHT CLUB
191  CLUB ÇAPA HOTEL
191  MEİS EXCLUSIVE HOTEL
192  PENINSULA GARDENS HOTEL
192  RHAPSODY HOTEL KAŞ
193  SAYLAM SUITES KAŞ
193  SEA VIEW OTEL KAŞ
194  VILLA OTEL TAMARA
195  HABESOS HOTEL
195  HERA HOTEL
196  EKİCİ HOTEL
196  KALE HOTEL
197  ASFİYA SEA VIEW HOTEL
197  ENDA BOUTIQUE
198  LİKYA RESIDENCE HOTEL & SPA
198  MİNİ SARAY HOTEL
199  SAMİRA RESORT
199  SOOTHE HOTEL KALKAN
200  VILLA LYCIAN APART OTEL

SİDE
144  BLUE WATERS CLUB
145  SUENO HOTELS BEACH
146  CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA
147  CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD
148  SENTIDO TURAN PRINCE
149  SİDE SUNGATE HOTEL & SPA
150  TRENDY ASPENDOS BEACH
151  TRENDY PALM BEACH
152  TRENDY SİDE BEACH HOTELS
153  TRENDY VERBENA BEACH
154  MİRAMARE BEACH HOTEL
155  MİRAMARE QUEEN HOTEL
156  ROBINSON CLUB PAMFİLYA
157  SELGE BEACH RESORT & SPA
158  SEHER RESORT & SPA
159  SEHER SUN PALACE RESORT & SPA
160  STARLIGHT RESORT HOTEL
161  SUNRISE RESORT HOTEL
162  NASHIRA RESORT HOTEL & AQUA SPA
163  THRONE BEACH RESORT 
164  SEA PLANET RESORT & SPA
165  SEA WORLD RESORT & SPA
166  SWEET PARK HOTEL
167  SEADEN VALENTINE RESORT & SPA
168  CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA
169  CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA
170  CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA
171  GRAND ŞEKER HOTEL
172  NOVA BEACH HOTEL
172  NOVA PARK HOTEL
173  ROYAL TAJ MAHAL
174  TERRACE BEACH RESORT
175  TERRACE ELITE RESORT
176  COROLLA HOTEL
177  BELLA RESORT & SPA
178  SİDE SUN HOTEL
179  CAN GARDEN BEACH
180  DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA
181  DIAMOND BEACH
181  DIAMOND ELITE HOTEL & SPA
182  NARCIA RESORT SİDE
183  ÇENGER BEACH RESORT & SPA HOTEL
184  SİDE KUM HOTEL
185  SİDE PREMIUM
186  RAYMAR HOTELS

204  SETAIR
206  SETUR DUTY FREE
207  SETUR SELECT
208  YETKİLİ ACENTELERİMİZ







Antalya’nın 34 km doğusunda kalan turizm merkezi Belek’te çam ağaçları ile okaliptüs ağaçları, kumlu ince çakıllı sahil şeridi üzerinde 
bulunmaktadır. Ayrıca, uluslararası standartlara uygun birçok modern golf sahasına sahip olan Belek, aynı zamanda kusursuz bir golf 
cennetidir. Akdeniz’in, tarih ile denizi buluşturan nadide kıyılarından biridir. Tatilciler, bölgede Türk mutfağının en güzel lezzetlerini tadabilir, 
akşamları açık hava diskolarında ve eğlence yerlerinde gönüllerince eğlenebilirler.

Kuzeyinde Uçansu Şelaleleriyle Serik İlçesi’nin Akbaş Köyü yakınlarında, sarkıt ve dikitleri ile değişik güzelliklere sahip Zeytintaşı Mağarası 
bulunmaktadır. Belek bölgesindeki sahil şeridinin arkasında tatil otelleri, alışveriş merkezleri ve turistik aktiviteleriyle Kadriye bulunmaktadır. 
Sahil şeridinin arkasında bulunan sık çam ormanları muhteşem bir güzelliğe sahiptir. Bugün Belek, Serik ve Kemerağzı kıyılarında, ülkemizin 
en modern 5 yıldızlı tatil tesisleri bulunmaktadır.

Belek



REGNUM CARYA
TITANIC DELUXE GOLF BELEK 
ZEYNEP HOTEL
SUENO HOTELS DELUXE BELEK
SUENO HOTELS GOLF BELEK
CALISTA LUXURY RESORT
ADAM & EVE (ADULTS ONLY +16)
ELA QUALITY RESORT BELEK

SUSESİ LUXURY RESORT
KEMPINSKI HOTEL THE DOME
ROBINSON CLUB NOBİLİS
ORANGE COUNTY RESORT HOTEL BELEK
LİMAK ATLANTIS DE LUXE HOTEL & RESORT
CRYSTAL BOUTIQUE BEACH RESORT
CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA
CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA

CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA
CRYSTAL WATERWORLD PARK RESORT & SPA
CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA
ADORA RESORT HOTEL
SIAM ELEGANCE HOTEL & SPA
BELKON HOTEL
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Regnum Carya, Kadriye bölgesi Üç Kum Tepesi mevkiinde bulunmaktadır.  
Şehir merkezine 45 km, havaalanına 35 km, denize 320 m mesafededir.

ODALAR

Luxury Oda (Golf veya Deniz Manzaralı): 62 m² balkon olup maksimum 3 yetişkin veya 
3 yetişkin + 1 bebek olarak konaklar. Giyim odası, banyoda 2’li lavabo, duş, küvet, ütü 
ve ütü masası bulunmaktadır.
Luxury Suit (Deniz Manzaralı): 125 m² balkon dahil, giyim odası, çalışma masası, oturma 
grubu, banyoda 2 lavabo, ütü ve ütü masası bulunmaktadır. Maksimum 4 yetişkin veya 
4 yetişkin + 1 bebek olarak konaklar.
Family Roof: 125 m² teras dahil olup maksimum 5 yetişkin veya  
5 yetişkin + 1 bebek olarak konaklar. 
Odalarda balkon/teras, duş, internet wireless, kasa, küvet, merkezi klima, giyim odası, 
minibar, oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), uydu 
yayını, aynalı LED TV bulunmaktadır. Tüm odalarda zemin parkedir.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00), Geç Kahvaltı (10:00-11:00), Öğle Yemeği (12:30-14:30), Snack 
(12:00-16:00), Akşam Yemeği (19:00-21:30) , Gece Snack (23:30-06:00)
Bar & Cafe (10:00-22:00): Pastane Macaroon, 24 saat Lounge (erken giriş, geç çıkış 
misafirler için)
Luxury Herşey Dahil: Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe, tesisin belirlemiş olduğu 
markalar dahilinde yerli-yabancı alkollü alkolsüz içecekler ücretsizdir. Bazı ithal içecekler 
ücretlidir. Night Club, diyet büfesi, dondurma, taze sıkılmış portakal suyu, Türk kahvesi 
ve yabancı içecekler ücretsizdir.Şişeli içecekler ve nargile ücretlidir. Minibar günde 1 kez 
yenilenir. 
A'La Carte Restoranlar: Ristorante Tramonto A'La Carte Restoran (İtalyan Mutfağı), 
Kushimoto A'La Carte Restoran (Uzakdoğu & Teppanyaki - Ücretli) , The Seahorse  
A'La Carte Restoran (Deniz Ürünleri), Sandal A'La Carte Restoran (Balık), Köz Ocakbaşı 
A'La Carte Restoran (Türk Mutfağı)

REAL MADRID FUTBOL OKULU
Real Madrid Foundation Clinic Türkiye Regnum Carya'da gerçekleşecektir. Futbol okulu 
6-17 yaş arası çocuklara özeldir. Antrenmanlar Regnum Carya’ya ait profesyonel futbol 
sahalarında gerçekleşecektir. Bir haftalık bu özel programda haftanın 5 günü (Pazartesi-
Cuma) antrenmanlar gerçekleşecektir. Antrenmanlar Real Madrid C.F. Academy 
direktörünün seçtiği Real Madrid Foundation antrenörleri tarafından gerçekleşecektir. 
Programın katılımcı sayısı limitlidir, lobby’de bulunan concierge masasından rezervasyon 
yapılması gerekmektedir. Katılımcılara ücretsiz olarak Real Madrid Foundation 
antrenman takımı (şort, forma ve tozluk), Madridistas kartı ve sertifika verilecektir. 

Katılımcılar Madrid’te yapılan antrenman kamplarına da katılma hakkı elde edecektir. 
(Ekstra ücretli) Real Madrid Clinic Türkiye ücretli bir hizmet olup Herşey dahil konseptine 
dahil değildir.

AKTİVİTELER & SPA
Ücretsiz Aktiviteler: Basketbol, animasyon, canlı müzik, dart, masa tenisi, su jimnastiği, 
voleybol, les mills (80 ülkede 14 milyon insan tarafından takip edilen bir antreman 
programıdır), fitness, sauna, Türk hamamı.
Ücretli Aktiviteler: Oyun salonu, banana, bowling, bilardo, futbol, golf, jet ski, tenis  
(gece-ışık), tenis ekipman, tenis dersi, buhar banyosu, masaj, spa center.

ÇOCUK
Çocuk Kulübü (04-17 yaş): Mini Club resepsiyonunda karşılama, özel kayıt formu, 
çocukların adı-soyadı ve oda numarasını içeren özel dizayn kartlar, Bilim Okulu, gece ve 
gündüz özel aktiviteler, çocuk diskosu, orman içinde çocuklara özel aktivite parkı, haftalık 
özel doğum günü kutlamaları, çocuklara özel şovlar (sihirbazlık, palyaço, baloncuk), 
çocuk bornozu, çocuk için havlu terlik, mini oturak, potty, bebek şampuanı ve 12 yaşa 
kadar olan çocuklar için minibarda süt, odada çizgi film TV kanalları, ana restoranta 
bebekli anneler için özel ekipmanlarla hazırlanmış mama istasyonu, baby stroller, 
walk talky (depozito karşılığında), biberon sterilizasyon makinası, bebek mayosu, gece 
lambası, soğuk buhar makinası, oda nemlendirici, buhar makinası. Mini Club hizmet 
saatleri sezona göre değişebilmektedir.

LAND OF LEGENDS
En az 3 gece konaklama şartı bulunmaktadır. Regnum Carya misafirleri tatilleri boyunca 
Land of Legends'a limitsiz giriş hakkına sahip olacaktır. Misafirlerimizin Temalı Park'a 
girişte fast track servisi ile hızlı geçiş hakkı bulunacaktır. Otel-park-otel transferleri 
ücretsiz olarak yapılacaktır. (Uzaklık 1 km, tahmini süre 2 dk) Herşey dahil konsepti 
sadece otelde geçerli olacaktır, Land of Legends'ı kapsamamaktadır.

TESİS HAKKINDA
Kusursuz bir mimariyle tasarlanan otelde, golfun dinlendirici yeşili ve Akdeniz'in 
heyecan verici mavisi ile bütünleşiyor. Tesis denize 120 m mesafede olup 1800 m² iskele 
mevcuttur. Aqua park bölümünde dalgalı havuz ve tesiste ısıtmalı havuz bulunmaktadır.
Regnum Carya Aquaworld: Surf havuzu, speed slide, tube slide, crazy river ride, pool 
bar, baby pool, dolaplı soyunma odası, twistling body slide
Ücretsiz Hizmetler: Genel alanlarda wireless, kasa, uyandırma servisi.
Ücretli Hizmetler: Doktor, hemşire, kuaför, berber, çamaşırhane, kuru temizleme,  
ütü servisi, market.
Tesise evcil hayvan kabul edilmez.
Balayı Uygulaması: Balayı çiftlerine özel meyve ve şarap ikramı.
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Sahil
1 km kum plaj.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

TITANIC DELUXE GOLF BELEK

KONUM 

Titanic Deluxe Belek, Antalya Belek Üç Kum Tepesi mevkiinde 170.000 m2 alana kurulu 
olan tesisin 600 odası bulunmaktadır. Belek merkezine 6 km, Kadriye'ye 3 km, Antalya 
şehir merkezine ve havaalanına 25 km uzaklıktadır. Nehir kenarında bulunan tesisin, 
nehir üzerinden denize katamaran tarzındaki botlar ile ulaşım imkanı’da bulunmaktadır.
Sahile ulaşım için katamaran seferlerimize alternatif olarak 60 kişi kapasiteli tren seferi 
hizmetimiz başlamıştır. Sahile ulaşım süresi 3 dakika olup sürekli olarak sahil ile otel 
arasında misafirlerimizi taşımaktadır.

ODALAR

Standart Oda: Ana binada yer alan özel tasarımlı 34 m²’lik standart odalarda, french 
veya twin yatak, WC, duş, banyo, oturma alanı ve balkon bulunmaktadır. Standart 
odaların nehir, golf sahası ve bahçe manzaralı alternatifleri bulunuyor. Standart odaların 
8’ i engelli misafirlere göre dizayn edilmiştir. 
Oda servisi 03:00-07:00 saatleri arasında ücretsiz, 07:00-03:00 saatleri arasında 
ücretlidir.

Superior Oda: Ana binada yer alan özel tasarımlı 39 m²’lik odalarda, french veya twin 
yatak, WC, duş, banyo, oturma alanı ve balkon bulunmaktadır. Superior odaların nehir, 
golf sahası ve bahçe manzaralı alternatifleri bulunuyor. Maksimum 3 yetişkin veya  
2 yetişkin + 2 çocuk konaklamaya uygundur.

Riverside Oda: Ana binada yer alan nehir manzaralı şık tasarımlı 46m²’lik odalarda, 
french yatak, WC, duş, banyo, oturma alanı, balkon veya teras bulunmaktadır. Maksimum 
3 yetişkin veya 2 yetişkin + 2 çocuk konaklamaya uygundur.

Deluxe Suit: Ana binada yer alan özel tasarımlı 70 m²’lik Deluxe Suit’ lerde, french yatak, 
WC, küvet, banyo, oturma alanı ve balkon bulunmaktadır. Deluxe odaların havuz, golf 
sahası ve bahçe manzaralı alternatifleri bulunuyor. Ana binada bulunup, maksimum  
2 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur.

Aile Odası: Ana binada 2 yatak odası ve 2 banyodan oluşan çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına 
yanıt vermek üzere tasarlanan 80 m²’lik Family Suit’ lerde, french yatak ve 2 adet twin 
yatak ve WC, duş, banyo, oturma alanı ve balkon bulunmaktadır. Family Suit’ lerin 
havuz, golf sahası ve nehir manzaralı alternatifleri bulunuyor. Aile suit’lerde mama 
ısıtıcısı bulunmaktadır. Aile Suite (Ana Bina) 80 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 2 çocuk, 
Aile Suite (Balkonlu) 80 m2 olup maksimum 4 yetişkin +2 çocuk, Aile Suite (Teraslı) oda 
80 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 2 çocuk konaklar. Aile Suite (Ana Bina) Ana bina 
içinde bulunmaktadır. Aile Suite (balkonlu) Ana havuz kenarında bulunmaktadır. 
Aile Suite (Teraslı) Ana havuza direk bağlanmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, Öğle Yemeği, Akşam Yemeği, Snack Restoran, Gece Büfesi. 
Teknede Akşam Yemeği ve Cabana Akşam Yemeği.
Ana Restoranda her Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri temalı geceler 
düzenlemekte olup, vejetaryen ve diyet uygulayan misafirlerimizi için hazırlanmış özel 
büfeler mevcuttur.
Ultra Her Şey Dahıl̇ 
Sabah-Öğle-Akşam yemekleri açık büfe tesisin belirlenmiş olduğu markalar dahilinde 
alkollü alkolsüz içecekler ücretsizdir. Bazı ithal içecekler ücretlidir.
Night Club, dondurma, Türk kahvesi ücretsizdir. Room servis ücretlidir. (03.00-07.00 
ücretsiz). Nargile ücretlidir. Mini bar günde bir kez yenilenir.
Barlar: Cordelia (Lobby Bar), Noble (Irish Pub Bar), Caprice (Patisserie), Bebek Cafe, 
Centric (Pool Bar), Comfort (Pool Bar), Aqua (Pool Bar), Olimpic (Pool Bar), Solaris 
(Beach Bar), Aristocrat (Lounge Bar), Citrus (Vitamin Bar), Target (Bowling Bar), 
Eternity (Gece Kulübü ve Disco Bar).
A'La Carte Restoranlar: Pascarella (İtalyan Restoran), Okeanos (Balık Restoran), Hasır 
(Türk Restoran), Beef Grill Club.
A'La Carte Restoranlardan Okeanos, Pascarella ve Hasır ön rezervasyon sistemli olup 
konaklanan ücretsizdir. Misafirler her bir A’La Carte Restoranı 1-3 gece konaklamada 
1 kez, 3-6 gece arası konaklamada 2 kez, 7 gece ve üzeri konaklamalarda 3 kez ücretsiz 
kullanabilir. Aynı A’La Carte Restoran ilave olarak 10  karşılığında kullanılabilir. Beef 
Grill Club Villa misafirleri için ücretsiz olup, diğer oda tiplerinde konaklayan misafirler 
için ücretlidir.

AKTİVİTELER 
Kangoo Jump, değişik ülkelerden gelen dünyaca ünlü show grupları ve akrobasi 
gösterileri, orkestra eşliğinde canlı müzik, sinema, konsept partiler, dart, masa tenisi, 
show center, kart ve masa oyunları, plaj voleybolu, basketbol, boccia, esneme & germe 
aktiviteleri, su topu, su jimnastiği, karaoke, futbol (plaj ve çim saha), havalı tüfek, su 
basketbolu, bowling oyun makineleri, bilardo (ücretli).

TESİS HAKKINDA
Titanic Deluxe Golf Belek Akdeniz kıyılarının tam ortasında  tarihsel ve doğal birçok 
zenginliği çevresinde barındıran özel bir bölgede olan Belek’te  yer almaktadır. Belek 
bölgenin tarihi güzelliklerini görmek için en iyi başlangıç noktalarından biridir. Titanic 
Deluxe Golf Belek, golf sahaları  Toros Dağları’nın görkemi, romantik bir ırmak ile 
Akdeniz arasındaki konumuyla golf tutkunlarına çok özel bir oyun sahası sunmaktadır. 
Sahanın, doğrudan deniz kenarından uzanmakta olan yolları hem golf tutkunlarına hem 
de sevdikleri ile tatil yapan misafirlere   inanılmaz bir manzara sunmaktadır.
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ELA QUALITY RESORT BELEK

KONUM

Zeynep Hotel; Antalya Havalimanı’na 35 km, Antalya şehir merkezine 45 km, en yakın 
şehir merkezleri olan Kadriye’ye 2 km ve Belek’e 5 km mesafede, denize sıfır konumdadır. 

ODALAR

Golf Standard Room (40 m²): Ana binada (Golf), kara manzaralı, 1 yatak odası (1 büyük 
tek yatak ve 1 tek kişilik yatak), 1 banyo, WC, duş, 1 LCD TV, balkon, halı zemin, merkezi 
klima.

Golf Standard Lake Room (40 m²): Ana binada (Golf), kara manzaralı, 1 yatak Odası 
(1 büyük tek yatak ve 1 tek kişilik yatak), 1 banyo, WC, duş, 1 LCD TV, balkon, halı 
zemin, merkezi klima, teras havuz bağlantılı.

Golf Terrace Suite (65 m²): Ana binada (Golf), kara manzaralı, 1 yatak Odası (1 büyük 
tek yatak), 1 banyo, WC, duş, jakuzi, 1 LCD TV, balkon, teras, halı zemin, merkezi klima.
Golf Duplex Lake Suite (83 m²): Ana binada (Golf), kara manzaralı, duplex, 2 yatak odası 
(1 büyük tek yatak ve 2 tek kişilik yatak), 2 banyo, 2 WC, duş, küvet, 2 LCD TV, balkon, 
teras, halı zemin, merkezi klima, teras havuz bağlantılı.

Resort Standard Land View (23 m²): Ana binada (Resort), kara manzaralı, 1 yatak odası 
(1 büyük tek yatak ya da 2 tek kişilik yatak), 1 banyo, WC, duş, 1 LCD TV, balkon, halı 
zemin, merkezi klima.

Resort Standard Sea View (23 m²): Ana binada (Resort), deniz manzaralı, 1 yatak odası 
(1 büyük tek yatak ya da 2 tek kişilik yatak), 1 banyo, WC, duş, 1 LCD TV, balkon, halı 
zemin, merkezi klima.

Resort Main Building Family Room (37 m²): Ana binada (Resort), kara manzaralı, 2 
yatak odası (1 büyük tek yatak ve 2 tek kişilik yatak), 1 banyo, WC, duş, 2 LCD TV, 
balkon, halı zemin, merkezi klima.

Resort Main Building Family Suite (46 m²): Ana binada (Resort), kara manzaralı, ara 
kapılı 2 yatak odası (1 büyük tek yatak ve 2 tek kişilik yatak), 2 banyo, 2 WC, duş, 2 LCD 
TV, halı zemin, merkezi klima.

Resort Bungalow Family Suite (52 m²): Bungalow, kara manzaralı, ara kapılı 2 yatak 
odası (1 büyük tek yatak ve 2 tek kişilik yatak), 2 banyo, 2 WC, duş, 2 LCD TV, balkon, 
parke zemin, merkezi klima.

Resort Executive Suite (61 m²): Ana binada (Resort), kara manzaralı, ara kapılı 2 yatak 
odası (1 büyük tek yatak ve 2 tek kişilik yatak), 2 banyo, 2 WC, jakuzi, duş, 2 LCD TV, 
balkon, halı zemin, merkezi klima.

Resort Bungalow Land (26 m²): Bungalow, kara manzaralı, 1 yatak odası (1 büyük tek 
yatak ve 1 tek kişilik yatak), 1 banyo, WC, duş, 1 LCD TV, balkon, parke zemin, merkezi 
klima.

Resort Bungalow Sea (26 m²): Bungalow, deniz manzaralı, 1 yatak odası (1 büyük tek 
yatak ve 1 tek kişilik yatak), 1 banyo, WC, duş, 1 LCD TV, balkon, parke zemin, merkezi 
klima.

Resort Family House Land (79 m²): Deniz kenarında, 3 yatak odası (2 büyük tek yatak 
ve 2 tek kişilik yatak) 1 oturma odası,2 banyo, 2 WC, duş, 1 LCD TV, teras, parke zemin, 
split klima

YİYECEK & İÇECEK
ZEYNEP RESORT

RESTORAN & BAR
Resort Ana Restoran 
Kahvaltı (07:00 – 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 – 11:00)
Öğlen Yemeği (12:30 – 14:30)
Akşam Yemeği (19:00 – 21:30)
Geç Snack (23:00 – 01:00)
Mini kahvaltı Büfesi (01:00 – 07:00)

Çin A la Carte (19:00 – 21:30)
Türk A la Carte (19:00 – 21:30)
Balık A la Carte (19:00 – 21:30)
Resort Pool Bar (10:00 – 00:00)
Resort Snack Restoran (11:00 – 17:00)
Gözleme Köşesi (11:30 – 16:00)
Pastane (10:00 – 18:00)
Resort Lobby Bar (10:00 – 00:00)

Beach Bar & Snack (10:00 – 18:00)
İskele Bar (10:00 – 23:00)
Disco Bar (İskele Bar) (23:00 – 02:00)
Oda Servisi (24 saat)

ZEYNEP HOTEL
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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ZEYNEP GOLF
Golf Ana Restoran
Kahvaltı (07:00 – 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 – 11:00)
Akşam Yemeği (19:00 – 21:30)
İtalyan A la Carte (19:00 – 21:30)
Meksika A la Carte (19:00 – 21:30)
Golf Pool Bar (10:00 – 18:00)
Golf Lobby Bar (08:00 – 00:00)
Golfers Lounge Bar (00:00 – 08:00)
Oda Servisi (24 saat)

Gün içinde Snack restoranda menü ve büfe servisi vardır. Resort ana restoranda bebek 
köşesi vardır. 

24 saat yerli alkollü & alkolsüz içecekler ve otel yönetiminin belirlediği bazı yabancı 
alkollü içecekler konsept dahilindedir. Sabah kahvaltısında portakal suyu, havuç suyu, 
domates suyu bulunmaktadır. Pastane hizmetleri ve açık dondurma hizmeti vardır.

Mini bar; su, soft içecekler ve 2 adet bira ile konsept dahilinde günlük doldurulur. 

A la carte restoranlar için rezervasyon gereklidir. Konaklama başına sadece 1 a la carte 
kullanımı sunulmaktadır. A la carte restoranlarda çocuksuz gün uygulaması vardır. 

AKTİVİTELER
Ücretli Aktiviteler: Tenis kortu aydınlatma, tenis dersi & ekipmanları, bilardo, jetonlu 
makinalar, parasailing, su kayağı & wakeboard, jet-ski, banana, katamaran (lisanslı)

Ücretsiz Aktiviteler: Tenis kortu (rezervasyonlu) step, aerobic, su jimnastiği, masa tenisi, 
su topu, basketbol, plaj voleybolu, boccia, mini futbol, okçuluk, dart, kano, su bisikleti

Gündüz: Gün içinde animasyon aktiviteleri ve turnuvalar, aperatif oyunlar, Zeynep Radyo 

Akşam: Akşam şovları, canlı müzik, temalı geceler ve partiler, 2 haftada bir gala gecesi 
düzenlenmektedir. 

FIFA standardında, 68 x 105 m ebatlarında 1 adet profesyonel futbol sahası mevcuttur. 
(Sadece futbol kamp paketimiz üzerinden rezervasyon yaptırmış profesyonel Futbol 
takımlarının antrenmanları için verilmektedir.) 

SPA & SAĞLIK
Tesiste; fitness merkezi (+16), Türk hamamı, kapalı havuz, güzellik merkezi, masaj & 
kese & köpük, sauna & buhar odası bulunmaktadır. 

HAVUZ & PLAJ 
Tesiste olimpik havuz, açık yüzme havuzu, kaydırak havuzu, çocuk havuzu, kapalı havuz, 
spiral kaydırak, kamikaze kaydırak, halı kaydırak bulunmaktadır.

ÇOCUK
Tesiste mini club mevcuttur. 

TESİS HAKKINDA
Ücretsiz Hizmetler: Şezlong, güneşlik & şemsiye, plaj havlusu

Ücretli Hizmetler: Kuaför, butik, hediyelik eşya, market, doktor & hemşire, kuyumcu, deri 
mağazası, fotoğrafçı, araba kiralama, oda servisi, çamaşırhane (yıkama & ütü), telefon 
& faks

Evcil hayvan kabul edilmez.
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SUENO HOTELS DELUXE BELEK

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Belek-Serik mevkiinde 1.410.000 m2 alan üzerinde, Antalya Havaalanı’na 30 km, Belek 
merkeze 5 km, Antalya merkeze 40 km mesafede denize sıfır lüks tesis.

ODALAR

Deluxe Odalar: 45 m2 olup maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur. 
Deniz, kara ve golf manzaralı konumlandırılmıştır. Deluxe odalarda çift kişilik bir yatak ve 
1 katlanabilir koltuktan oluşmaktadır.
Infinity Deniz Manzaralalı Odalar: 45 m2 olup maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk 
konaklamaya uygundur. 23 m2 yüzme havuzu bulunmaktadır.
Deluxe Suit Odalar: 70 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur. 
Deniz, kara ve golf manzaralı konumlandırılmıştır.
Deluxe Suit Odalar: 1 adet yatak odası ve 1 adet oturma odası şeklindedir. Deluxe suit 
odalarımızdaki standart donanımın yanı sıra, her iki odada da birer banyo ve tuvalet 
(ebeveyn banyosu küvetlidir), her iki odada da iki ayrı LCD TV ile, daha geniş bir 
balkona sahiptir. Kara/bahçe ve deniz manzaralı olarak tercih edebileceğiniz odalarda 
1 adet çift kişilik yatak ve oturma odası bölümünde geniş açılabilir köşe koltuk takımı 
bulunmaktadır. Oturma odasında ayrı bir çalışma masası ve yatak odasındaki standart 
giysi/kabin bölmesinin haricinde ayrıca bir gardırop mevcuttur.
Deluxe Sueno Suit: Deluxe Sueno suitlerde 70 m2 1 yatak odası ve 1 oturma odasından 
oluşan standart suitlerin yanı sıra geniş bir teras ve terasında şahsa ait 30-38 m2 lik bir 
yüzme havuzu bulunmaktadır.
Superior Suit Odalar: Suit oda özelliklerine ek olarak banyoda bir jakuzi ile ütü/ütü 
masası ve baskül mevcuttur. Daha geniş aileler için 100 m2 yaşam alanına sahip, 2 Yatak 
odası ve 1 oturma odası bulunan az sayıda superior exclusive suitlerimiz mevcuttur.  
Tüm odalarda ütü ve ütü masası mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı, 10:00-11:00 Geç kahvaltı, 11:00-14:30 Brunch (sadece 
01.01'de), 12:30-14:30 Öğle yemeği, 19:00-21:30 Akşam yemeği, 23:00-00:30 Gece 
büfesi, 00:30-07:00 Gece atıştırması-çorba ve sandviçler, 12:00-22:00 Pastane, 10:00-
18:00 Simit house/ kek&simit&börek, 08:00-00:00 Cafe Türk / kahve-çay, aparatif 
içecekler, 12:00-17:00 Sueno Meydanı 11:30-17:00 Plaj Bar, 16:00-00:00 Eğlence 
Dünyası  A'La Carte Restoranlar (Rezervasyonlu ve Ücretli): Teppanyaki & Asya mutfağı, 
Meksika mutfağı, İtalyan mutfağı, Türk mutfağı, balık ve deniz ürünleri, barbekü ve et 
ürünleri
Barlar: 08:00-00:00 Lobi Bar, 16:00-00:00 Eğlence Dünyası Barı, 14:00-17:00 Gençler 
Barı, 23:30-03:00 Disko, 08:00-00:00 Caf  Türk, 10:00-21:00 Vitamin Bar, 09:00-
00:00 Havuz Bar, 12:00-17:00 Sueno Meydanı Barı, 12:30-00:00 Snack Bar, 10:00-
19:00 Plaj Bar, 10:00-19:00 İskele Bar (10.05.2018 itibariyle), 24 saat açık Lounge Bar

AKTİVİTELER
Yetişkinler ve çocuklar için gün boyunca aktiviteler ve gece şovları yapılmaktadır. Havuz 
oyunları, canlı müzik, parti gecesi (haftada 3 kez), konserler (bazı aylar), gece turnuvaları, 
karaoke gecesi, ünlü uluslararası grupların dans gösterileri, akrobatik şovlar, plaj partileri, 
özel organizasyonlar, günlük turnuvalar, konsept partiler, akşam animasyonu, açık hava 
disko, sinema, açık hava sineması aktiviteler arasında ücretsiz olarak yapılmaktadır. 
Oyun konsolları ücretli olarak kullanılmaktadır. Rüzgar sörfü lisans gerektirmektedir.  

Ücretsiz Aktiviteler: Aerobik, canlı müzik, dart, kano, masa tenisi, okçuluk, pilates, plaj 
futbolu, plaj voleybolu, rüzgar sörfü, sinema, yoga, tenis (gündüz)
Ücretli Aktiviteler: Banana, basketbol, bilardo, bowling, futbol, golf, jet ski, langırt, su altı 
dalış, su jimnastiği, tenis (raket-top), tenis dersi, tenis (gece-ışık)

ÇOCUK
Lollipop Mini Club (01 - 15 yaş (01-03 Ebeveyn gözetimi altında, 04 - 06 yaş, 07-10 yaş, 
11-15 gençler): Çocukların katılımıyla oluşturulan haftalık gösterilerin organizasyonu, 
haftalık özel doğum günü partisi, çocuklara özel gösteriler, çocuk sineması, çocuk 
tiyatrosu, aktivite odası (boyama), oyun alanı, su dansı. Baby Club ücretsiz ve 01.06-
15.09.2019 tarihleri arası mevcuttur. Bebek bakımı odası, uyku odası, kütüphane, odada 
çizgi film yayını, annelerin bebek bakımı için hazırlanmış özel alan, bebek arabası, bebek 
telefonu (kaparo karşılığı), engelli çocuklar için oyuncaklar, ebeveynler için bekleme 
odası. Lollipop Mini Club: (yaz sezonunda 24 saat) Sömestr özel programı, kostüm 
tasarlama atölyesi, minik aşçılar iş başında (kış reçeli), hikaye tasarlama kulubü, ebru 
sanatı, sueno at çiftliği/doğa yürüyüşü (hava şartlarına göre değişebilir), bilim kulubü, 
eğlenceli oyunlar, dans kulubü, kış partisi, zeka oyunları, yaratıcı sanat etkinlikleri. Her 
akşam 20:30’ da çocuk diskosu ve sonrasında sürpriz hediyeler. Bakıcı (ücretli), çocuk 
büfesi, çocuk havuz aktivitesi, çocuk kaydırağı, mini club, oyun bahçesi.

SPA & SAĞLIK
Sueno Spa: 5.325 m2 alana kurulmuş olup sizlere iki katlı spa merkezinde birbirinde 
farklı 6 Hamam, 6 sauna, 5 buhar odası, 25 terapi odası ve 2 adet çok özel VIP bölme 
sunmaktadır. 

TESİS HAKKINDA
1.410.000 m2 büyüklükteki arazinin, sahile sıfır kısmında ve tek bir ana binadan oluşmakta 
olup, aynı zamanda 2 profesyonel golf sahasının kıyısında yer almaktadır. Toplam 6 kata 
yayılmış 426 odasının  86’sı deniz manzarasına sahip olup, kalan kısımlar bahçe ve 
golf sahası manzaralıdır. Mavi bayrak ile ödüllendirilmiş özel plajı tesisin hemen önünde 
uzanmakta olup, toplam 220 m genişliğindedir. İskele, Garden Beach Club, dinlenme 
alanları, şezlong ve şemsiyeler sahilimizde misafirlerimizin hizmetindedir. 
Balayı Uygulaması mevcuttur.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sahil
400 m uzaklıkta plaj.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

SUENO HOTELS GOLF BELEK

KONUM 

Kadriye Taşlıburun mevkiinde yer alır. Antalya şehir merkezine olan uzaklığı 
40 km, havaalanına uzaklığı 30 km ve direkt transfer süresi 30 dk’dır. Otelin en önemli 
özelliklerinden biri tarihi mekanlara olan yakınlığıdır. Perge’ye 30 km, Termessos’a 65 km, 
Phaselis’e 110 km, Myra’ya 180 km, Side’ye 45 km ve Aspendos’a 30 km uzaklıktadır. 

ODALAR

Tüm standart odalar halı kaplı olup balkonludur. Odalarda küvetli banyo, merkezi klima, 
direkt hatlı telefon, fön, uydu yayınlı LCD TV, info ve müzik kanalı, free ve wifi internet 
erişim imkanı, mini bar (su, soda, soft içecek, bira ücretsiz), emanet kasa mevcuttur. 

Tesiste, 86 adet standart odanın yanı sıra, 71 adet senior oda, 7 adet junior suit, 4 adet 
jakuzi suit, 4 adet suit ve  2 adet kral dairesi olmak üzere toplam 174 oda vardır.

YİYECEK & İÇECEK 

Ultra herşey dahildir. 
Restoranlar: Albatros Main Restoran (Teraslı)  
A La Carte Restoranlar Sueno Deluxe Belek Hotel’imizde ortak kullanım olarak hizmet 
vermektedir.

Barlar: Greens Bar (24 saat), Greens Bar Teras, Birdie Bar Ücretli (01 Temmuz’a kadar), 
Vitamin & Havuz Bar, Sahil Bar, İskele Bar, Beach Bar, Buggy Bar (ücretli)
Yerli ve bazı yabancı içkiler dahildir. 
Yıllanmış Viski-V.S.O.P içkiler, enerji drink ve taze sıkılmış meyve suları ücretlidir. 
Taze sıkılmış portakal suyu (sadece sabah kahvaltısında 07:00-10:00), gece snack 
(23:30-00:30), gece atıştırması (00:30-07:00)

AKTİVİTELER
Boccia, tenis kortu, masa tenisi, dart, beach voleybol, futbol, basketbol, jimnastik, 
su jimnasiği, pilates, dağ bisikleti turları, nordic walking turları ve golf dersi 
(haftada 1 x 30 dk.), step, aerobik, aperatif oyunlar, sinema, canlı müzik, şovlar 

TESİS HAKKINDA 

Yüzme Havuzu: SPA merkezinde 360 m²’lik kapalı ve açık havuz, 20 m²’lik çocuk havuzu.  

Toplantı Salonları: Pines salonu 96 ve Dunes salonu 51 kişilik (sınıf düzeni).  

Animasyon: Gündüz ve akşam soft animasyon, çeşitli oyunlar, eğlenceler ve canlı müzik. 
 

Mini Club Hizmeti: Sueno Deluxe Belek Hotel’imizde verilmektedir.  

Cep Sineması: Otel içerisinde, 45 kişiliktir.
  

Golf Sahası:  PGA tasarım iki profesyonel 18 delikli Pines Course ve Dunes Course 
Golf sahaları.  

Driving Range: 40 golfçünün aynı anda vuruş yapabileceği  300 m’lik Driving Range.  

2 quartz zemin tenis sahası, 1  basketbol sahası, masa tenisi, bilardo, langırt, atari
oyunları mevcuttur. 

Kondisyon Salonu: 85 m² içerisinde çeşitli kondisyon aletleri, havalandırma ve TV.  

Spa&Wellness Merkezi: 8 adet masaj-güzellik ve bakım odası, cilt ve vücut bakımları, 
1 adet göl üstüne ahşaptan inşa edilmiş masaj ünitesi, dinlenme alanları, hamam, 
sauna, buhar odası ve 2 adet şok duş.  

Alışveriş: Pro Shop (golf malzemeleri ve tekstil), market, kuaför ve fotoğrafçıdan 
oluşmaktadır.
 

Lobby, resepsiyon ve odalarda wireless internet ücretsizdir.  

Beach Bar, iskele, loca (Sueno Hotels Deluxe'de ve ücretli), shuttle servis (ücretsiz), 
şemsiye, şezlong, minder ve havlu. 

Sueno Hotel Golf Belek’de konaklayan tüm misafirlerimiz, konaklamaları boyunca Sueno 
Hotels Deluxe Belek’in hizmetlerini kullanabilirler.

2 tesis arası shuttle servisi mevcuttur.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00
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CALISTA LUXURY RESORT

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Calista Luxury Resort; Belek-Taşlıburun Mevkii'nde 120.000 m² alan üzerine kurulu 
olup, 600 odası mevcuttur. Antalya 2016 Expo Center'a 20 km, Belek şehir merkezine 
4 km, Antalya Havalimanı'na 27 km ve denize sıfır mesafededir.

ODALAR

Superior Odalar 52 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk veya 3 yetişkin 
konaklamasına uygundur. Kara ve deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır. Çift kişilik, 
iki veya üç yataklı, halı veya mermer zemin, ücretsiz çay / kahve ikramı, 32 inch LCD TV, 
duşa kabinli ve tuvaletli banyo, balkon ve minibar bulunmaktadır. Giriş günü ücretsiz 
kırmızı/beyaz Şarap ve elma ikramı verilmektedir. Ütü ve ütü masası, çelik kasa, tartı, 
klima, telefon, saç kurutma makinası, gardrop, detay aynası, VIP buklet, yatak ucu pufu, 
şezlong, çocuk bornozu ve terlik, bebek şampuan seti sunulmaktadır. Ücretsiz kablolu/ 
kablosuz internet bağlantısı mevcuttur.
Dubleks Aile Odaları 80 m2'dir. iki kattan oluşmaktadır. 
Alt Kat: Oturma odası, duşa kabinli ve tuvaletli banyo, balkon, oturma odasında yatağa 
dönüşebilir iki adet konforlu koltuk, ücretsiz çay/kahve ikramı, 32 inch LCD TV, balkon ve 
mini bar bulunmaktadır. Giriş günü ücretsiz kırmızı/ beyaz şarap ve elma ikramı sululan 
aile odalarında ütü ve ütü masası, çelik kasa, tartı yer almaktadır. Ücretsiz kablolu/
kablosuz internet bağlantısı mevcuttur.
Üst Kat: Yatak odası, küvetli, duşa kabinli ve tuvaletli banyo, her katta 32 inch LCD 
interaktif TV vehalı zemin yer almaktadır.

YİYECEK & İÇECEK 
Kahvaltı (07.00-10.00), geç kahvaltı (10.00-11.00), öğle yemeği (12.30-14.30) Bellum 
Restaurant, akşam yemeği (18.30-21:15) Bellum Restaurant, gece snack (23.00-
02:00) Bellum Restaurant, A'La Carte snack (12.30-16.00), A'La Carte restoranlar 
(Türk & Osmanlı, İtalyan, Uzak Doğu,Deniz Mahsülleri, Güney Amerika ve Uluslararası 
VIP Restaurant 19.00-21.30), Cafe Calista (10.00-20.00), White & Black Bar (08.00-
00.00), Blue Bar (09.00-00.00), Cool Disco Bar (23.30-02.30), Brezza Bar (10.00-
00.00), Deep Bar (16.00-00.00), Beach Bar (10.00-18.00), Vitamin Bar (10.00-20.00).
A'la Carte All Inclusive
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde
yerli-yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler 24 saat ücretsizdir. Yabancı içecekler 
ücretsizdir.(15 yıllık yıllanmış içecekler ve ithal üst sınıf şarap ve otelin konsept dahilinde 
belirlediği içecekler hariç).
Nargile (ücretli), dondurma (ücretsiz), Türk kahvesi (ücretsiz), night club (ücretsiz), taze 
sıkılmış meyve suları (ücretsiz), şişeli ıç̇ecekler (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretsiz), 
Sakura Restoran (Uzak Doğu Mutfağı), Timo Restoran (İtalyan Mutfağı), Bellum 

Restoran (Dünya Mutfağı), Turca Restoran (Türk ve Osmanlı Mutfağı), More Restoran 
(Deniz Mahsülleri), La Carne Restoran (Güney Africa Mutfağı), gözleme, Street Food 
sokak lezzetleri ve snack restoranlar yer almaktadır.
A'La Carte Restoranlar rezervasyonlu olup kişi başı servis ücreti alınmaktadır.
 

AKTİVİTELER
Ödüllü eğlence konsepti ve sayısız aktivite seçeneği ile Calista Luxury Resort yaz 
boyunca birbirinden ünlü DJ’leri, sanatçıları ve show gruplarını ağırlıyor. Tenis, masa 
tenisi, bilardo, boccia, dart, okçuluk, havalı tüfek atışı, yoga, pilates, zumba, aerobik-
step, plaj voleybolu, basketbol, çim sahada futbol su jimnastiği, deniz jimnastiği, su topu, 
sinema, plaj tenti, şezlong, minder ve şemsiyeler ücretsizdir. Tenis dersi, tenis kortu 
ışıklandırması, profesyonel tenis raketi, su sporları, bowling ise ücretli aktivitelerdendir.

SPA VE SAĞLIK
Geleneksel hamam ritüelleri, klasik masaj ve terapileri, güzellik merkezi ve bakım 
uygulamaları ile 2 katlı Callos Spa Merkezi 3.500 m²’ lik bir alanda hizmet vermektedir.
Türk hamamı, dinlenme alanı, sauna, jakuzi, buhar banyosu, kapalı havuz ve fitness 
center ücretsizdir. Masaj, güzellik merkezi, terapi, cilt bakımı ve kuaför ücretlidir.

ÇOCUK
Her yaşa hitap eden aktivite ve eğlence programı ile Calhippo Kids Club 0-12 yaş arası 
tüm çocuklara konusunda deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir. Oyun odaları, uyku 
odası, çocuk büfesi (organik ürünlerle hazırlanmış içerisinde hiç bir katkı maddesi ve 
renklendirici kullanılmadan üretilen mama, yiyecek ve içecekler), sinema, banyo/tuvalet, 
oyun parkı, oyun salonundaki bütün jetonlu oyunlar (ücretsiz) ve dış bahçe 4 yaş ve üzeri 
çocuklar için neşeli atmosferi ile gün boyu eğlenceli anlara ev sahipliği yapmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Calista; ismini mitolojideki bir kraliçeden alan güzeller güzeli bir genç kızdır. Güzelliği ile 
gurur duyar ve bu güzelliği ebedileştirmek adına her şeyi göze alır. Sonunda istediğini 
elde eder.

Tanrıçaları kıskandıracak bir güzellikle ışıldamaya başlar ve dış güzelliğini ruh güzelliğiyle 
birleştirerek kendini iyilikler yapmaya adar. Bir süre sonra ruhu o kadar güzelleşir ki bir 
ölümlü olarak kalması artık imkansızdır. Calista güzellik tanrıçasıdır ve saf güzelliği 
yansıtır.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

ADAM & EVE (Adults Only +16)

KONUM 

Adam & Eve, Antalya Belek’te 10.000 m² genişliğinde bir alana kurulmuştur. Otel 
havaalanına 35 km, Antalya şehir merkezine 45 km uzaklıktadır.

ODALAR

Dizayn Oda: 64 m² genişliğinde, 16 m² balkona sahip ve maksimum 3 yetişkin kişi 
kapasitelidir. Banyodaki duşlar buhar fonksiyonludur. Odalarda jakuzi mevcuttur. 
Yandan deniz manzaralıdır.
Design Suite: 120 m² genişliğinde, çift duşlu ve 70 m² balkona sahiptir.
Adam Villa: 175 m2 genişliğinde, ana yatak odası, 1 salon ve tek kişilik yatak, 1 sauna,  
2 banyo/WC (1 buhar, 1 duş), 1 giyinme odası, balkon ve swim up teras. 
Presıḋentıȧl Vıl̇la: 600 m2 genişliğinde, 1 büyük yatak odası, 2 yatak odası, 1 büyük 
salon, 1 bar, 2 sauna, 3 banyo (Buhar Banyolu)/ WC, 3 giyinme odası, 500 m2 özel 
bahçe, 80 m2 özel havuz.
Eve Villa: 200 m2 genişliğinde, ana yatak odası, 1 yatak odası, 1 salon, 1 sauna,  
2 banyosu/ WC (1 buhar, 1 duş), 1 giyinme odası, balkon ve swim up teras. 
Dizayn Direkt Deniz Manzaralı Oda: Dizayn odalar ile aynı donanıma sahip olup direkt 
deniz manzaralı odalardır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, erken & geç kahvaltı, öğle yemeği, pastane, akşam yemeği, gece yarısı yemeği, 
İçecek:  Atrium  Bar, Cheer  Bar, Sunset Bar, Regular Bar, Lab Disco, Beach Bar,   
Show  Center  Bar 
Yiyecek Üniteleri: Ana Restoran, Regular Snack & Corners (dondurma servisi, gözleme 
servisi, pizza-pide servisi, döner servisi, kumpir & börek servisi, waffle & crep servisi ve 
sandwich & fried chicken servisi), Secret Bistro (gece yemeği ve erken kahvaltı servisi)
Ebruli Patisserie
Öğle ve akşam yemeklerinde diyet büfesi bulunmaktadır.
Her damak zevkine hitap eden büfesi ile uluslararası mutfakları seçkin konuklarına
sunmaktadır. Ana öğünleri flambe şovları ve dj performansları ile eğlenceli bir hale 
getirilmektedir.
A'La Carte Restoranlar Mezes Balık Restoran (Deniz ürünleri Mutfağı)
Steak House (Dünya Mutfağı)
Şark-i Türk Restoran (Türk Mutfağı)
Basilico İtalyan Restoran (İtalyan Mutfağı) 
Blind Karanlıkta Yemek Restoran, 
Eros Afrodizyak Restoran (Afrodiziak)
Arrigato Sushi & Tepenyaki Restoran (Sushi & Tepenyaki) 
A'La Carte Restoranlar ücretli olup, belirli bir rezervasyon sayısına ulaştığı taktirde farklı 
günlerde hizmet vermektedir.

AKTİVİTELER 
Gündüz Etkinlikleri: Spa hizmetleri, sabah jimnastiği, dans kursları, step aerobik, 
streching, masa tenisi, boccia, plaj voleybol, mini futbol, su jimnastiği, su topu, dart, 
pilates, yoga, squash. 
Gece Etkinlikleri: Profesyonel dans şovları, müzikal şovlar, sürpriz parti konseptleri, 
(haftanın belirli günlerinde) Sunset Bar'da canlı müzik, iskele parti. (haftada 1 kez, hava 
şartlarına göre)

SPA & SAĞLIK
Wellness ve Spa Merkezi, sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilemek ve 
rahatlatmak için hizmet vermektedir. Geleneksel Türk hamamından Thai masajına, 
cilt bakımından terapi programlarına kadar birçok hizmet sizleri bekliyor. 
Wellness ve SPA hizmetleri
Ücretsiz Hizmetler: Fitness Center  (500 m²), Aroma inhalasyon kabini, Fin saunası 
(12,50 m²), Rus saunası (12,50 m²), 2 adet çok amaçlı stüdyo, buhar 
banyosu, hydro terapi, şok havuzu, dinlenme alanı, Türk hamamı (256 m²). 
Tüm bakım ünite ve uygulamaları ücretlidir.
Ücretli Hizmetler: 2 adet özel hamam, masajlar ve terapiler, cilt ve vücut bakımı, 
manikür-pedikür, SPA suitler.

TESİS HAKKINDA
Adam & Eve otelinde zevk sahibi konuklarımızın maksimum memnuniyeti için üst düzey, 
yaratıcı tatil tasarımı’ yapıyoruz. 10.000 m² alanı, olağanüstü genişliği ve yüksekliği ile 
sizi dünyanın en geniş Lounge’u bekliyor. Eğlencenin ve ışık selinin içinde Atrium barda 
içkinizi yudumluyorsunuz. Burası 96 m uzunluğu ile dünyanın en uzun barıdır. 
Atrium, 22 mt. tavan yüksekliğinde, 175 m uzunluğunda, 5x5 cm boyutunda 4.980.000 
küçük ayna ile donatılmış muhteşem bir mekan. Akdeniz, Asya ve Osmanlı mutfağının 
en seçkin restoranları Atrium’un içinde bulunuyor. Geceleri ışık şovları ve ünlü DJ’lerle 
büyük, muhteşem bir parti mekanı sizi bekliyor.
+16 yaş üzeri konaklama kabul edilmektedir.
Merkezi klima sistemi hava şartlarına bağlı olarak günün belirli saatlerinde çalışır. 
Ücretli-ücretsiz hizmetler, ve saatler operasyon ve tedarik edebilme durumuna göre 
değiştirilebilir.
01.04-31.10 tarihleri arasında kapalı havuz hizmet vermemektedir.
Lobby genel mekan ve odalarda wireless bağlantısı ücretsizdir.
Tüm açık alan üniteleri 01.04/31.10 tarihleri arasında açıktır. Günlük 1 havlu ücretsizdir. 
2.değişimler ücretlidir. Odalardaki bornozlar ücretsizdir. Odalardaki maxibarlar ücretlidir. 
Taze sıkılmış meyve ve sebze suları ücretlidir. Su kaydırakları 15.04-31.10 tarihleri 
arasında, hava şartlarına bağlı olarak belirli saatlerde hizmet vermektedir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00
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ELA QUALITY RESORT BELEK

KONUM

Belek İskele Mevkii’nde bulunan tesis 583 oda ve 1200 yatak kapasitesi ile iki bloktan 
oluşan ana binası, villaları, bağımsız iki katlı bloklarda ortak havuz kıyısında yer alan 
aile odaları ve suitleri ile tatilinize yeni bir anlayış getirecek tesis Antalya Havalimanı’na  
35 km, Antalya şehir merkezine 45 km, en yakın yerleşim birimi Belek’e 2 km uzaklıktadır.

ODALAR

369 standart oda, 5 engelli odası, 160 göl evi (5 farklı tip, aileler için özel odalar, göl 
evi ıṡkeleli odaların direk havuza uzanan özel iskeleleri mevcuttur), 70 aile çatı dubleks, 
6 balayı suiti, 22 özel tasarım suit (5 kategori), 5 Villa Ela Palace, 2 Villa Sultan Palace 
olmak üzere toplam 583 lüks oda. 

Standart Kara ve Deniz Manzaralı Odalar: 35-45 m² arasında değişen genişliktedir,  
standart odalar maksimum 2 yetişkin +  2 çocuk konaklamaya uygundur. 

Aile Dublex Odası: Max. 4 yetişkin 1 çocuk. Tüm aile dubleks odaları halı kaplamadır ve 
balkonludur.

Göl Evi Havuz Manzaralı: Max. 2 yetişkin + 1 çocuk odaların zemini halı kaplamadır  
ve balkon ya da teraslıdır. İki kişilik yatak, split ya da ayarlanabilir merkezi 
iklimlendirme, mini bar, dijital kasa, LCD / uydu TV, telefon, küvetli banyo, tuvalet, 
bornoz ve havlu terlik, saç kurutma makinesi, kozmetik ayna, balkon ya da teras.  
Göl evi bahçe manzaralı: Max. 2 yetişkin + 1 çocuk. Tüm göl evi bahçe manzaralı odalar 
halı kaplamadır ve balkonludur.  

Göl Evi İskeleli (havuza direkt bağlantılı iskeleli): Max. 2 yetişkin + 1 çocuk. Halı kaplı olan 
göl evi iskeleli odalarımız, zemin kattadır ve havuza direk bağlantılı iskeleye sahiptir. 

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00) 
Geç Kahvaltı (10:00-11:00)
Göl Evleri Kahvaltısı (07:00-11:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:30)
Çocuklar İçin Öğle Yemeği (12:00-14:00)
Sofa Snack (11:00-16:00)
Pool Snack (12:30-16:00)
Perla Bistro Snack (12:30-16:00)
E-Patisserie (10:00 -18:00)
Çocuk Pasta Saati (15:00-15:30)
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Gece Büfesi (23:30-01:30)
Holiday Brunch (11:00-14:30) (her hafta pazar günleri brunch hizmeti verilmektedir.) 

Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe.
Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde yerli ve yabancı alkollü alkolsüz içecekler 24 
saat ücretsizdir. Tesisin belirlemiş olduğu markalar içinde yerli ve yabancı olmak
üzere hem ücretli hem ücretsiz içecekler bulunmaktadır. 
Taze sıkılmış portakal suyu sadece kahvaltıda ücretsizdir. 
Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretsiz), nargile (ücretli), night club (ücretsiz), 
Türk kahvesi (ücretsiz)
 

A'La Carte Restoranlar 
Ab-ı Lal (Osmanlı Mutfağı)
La Salsa (Meksika Mutfağı) 
Teppanyaki Hida (Japon Mutfağı) 
Passion (Fransız Mutfağı) 
Kalamata Barbecue (Barbekü)
Alarga (Balık ve Deniz Ürünleri)  
La Perla (İtalyan Mutfağı)
 

19:00-22:00 saatleri arasında hizmet veren A'La Carte Restoranlarımızdan 
misafirlerimiz, Teppanyaki Hida Restorant’ta menü üzerinden ücretli, diğer restoranlarda
ise kişi başı servis ücretli olarak rezervasyon yaptırmak koşulu ile yararlanabilirler. 

 İle belirtilen A'La Carte restoranlar kış döneminde hizmet vermemektedir.

ELA QUALITY RESORT BELEK



seturbiz.com BELEK I 19seturbiz.com

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Tenis, basketbol, masa tenisi, plaj voleybolu, futbol, nordic walking, 
spinning, mini golf, dart, boccia, trambolin, fitness merkezi, wellness (yoga, aerobik, step, 
jimnastik, su jimnastiği), kapalı havuz, su topu, deniz bisikleti, kano, sörf, katamaran (lisans 
gereklidir), 24 saat bilardo, masa oyunları, sinema, yürüyüş parkuru, parti ve şovlar (ıṡkele 
ve havuz partileri, profesyonel amfitiyatro şovları, amfitiyatrodaki gösteriler ve partiler. 

Ücretli Aktiviteler: Tenis kortları ışıklandırmaları, tenis dersleri, özel bebek bakıcılığı 
“1 yaş” üzeri çocuklar için (Everland Q çalışma saatleri dışında), sahilde pavillonlar. 

Otel işletmesi harici bir firma tarafından verilen ücretli hizmetler: Golf sahaları, su sporları 
(yelken, motorlu su sporları), bowling, oyun makineleri, turlar, segway, sanat stüdyosu 
(ıṗek, tahta, cam, seramik, deri ve diğer malzemeler üzerine boyama).

SPA & SAĞLIK
Özel mimarisi ile 4.500 m² alanda hizmet veren AB-I ZEN Spa & Wellness Merkezi’nde
sunulan masaj ve bakımlar ile tatilinizde bedeninizi ve ruhunuzu yenileyeceksiniz. 

AB-I ZEN Spa & Rituals Lounge, Avrupa Spa Birliği tarafından EUROSPA WELLNESS 
belgesi ile ödüllendirilmiştir. Uzun denetimlerden sonra alınan bu belge Ela Quality 
Resort’un altyapı, wellness hizmetleri, sağlığa uygunluk ve güvenlik açısından Avrupa 
Birliği standartlarında olduğunun belgesidir.
 

ÇOCUK
Everland Q City (Çocuk & Gençlik Kulübü 01-17 yaş) 
Gülen Bebekler Kulübü (01-03)
Mini Kulüp (03-07)
Maxi Kulüp (08-12 yaş)
Q City (03-12 yaş)
Gençlik Kulübü (13-17 yaş) gruplarına hizmet verir. 

Özel bebek bakıcılığı hizmeti de ekstra olarak sağlanır. 

TESİS HAKKINDA
Tesiste 270 m uzunluğunda özel plaj, 1.100 m² iskele bulunmaktadır.
 

Havuzlar: Açık havuz, aqua park, çocuk havuzu, denize sıfır, derin deniz, kapalı havuz,
kum plaj. 

Tesiste tüm alanlarda wireless (ücretsiz), çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), hemşire 
(ücretli), kuaför (ücretli), market (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli)  

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
270 m uzunlukta plaj.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

5
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SUSESİ LUXURY RESORT

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Susesi Luxury Resort, Belek İskele Mevkii’nde bulunan tesis 90.000 m² alan üzerine
kurulu olup, 554 odası bulunmaktadır. Belek merkezine 2 km, Antalya şehir merkezine
40 km, Antalya Havalimanı'na 35 km. uzaklıktadır. 

ODALAR

Ana bina standart odalarda deniz ve kara manzarası seçeneği olup, odalar 40 m2dir.
Kara manzaralı standart odalarda maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk veya 3 yetişkin 
konaklamaya müsaittir.
Banyo, bornoz, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), küvet, LCD TV, merkezi 
klima, minibar (ücretsiz), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, telefon 
(ücretli), uydu yayını, zemin halı.
Ana bina standart odalarda deniz ve kara manzarası seçeneği olup, odalar 40 m2dir.
Deniz manzaralı standart odalarda maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk veya 3 yetişkin,
Teras Family Landview-poolview odaları 63 m2 olup maximum 4 yetişkin,
Teras Family Landview - poolview odaları 63 m2 olup maximum 4 yetişkin,
Teras Family Triplex odaları 115 m2 olup maksimum 5 yetişkin + 1 çocuk,
Senior Suite Landview - Seaview odaları 76 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk 
olarak konaklayabilir.
Senior Suite Landview - Seaview odaları 76 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk 
olarak konaklayabilir.
Royal suite odaları 206 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 2 çocuk,
King suite odaları 420 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 2 çocuk,
2 yatak odası, 1 salon, amerikan bar, özel havuz, özel güneşlenme terası, 2 banyo, jakuzi 
bulunmaktadır.
Lake Suite odaları 80 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk,
Jr. Royal Suite odaları 165 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 2 çocuk,
VIP Villa odaları 750 m2 olup maksimum 8 yetişkin olarak konaklanabilir.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, Tuğra Restoran'da Köy Kahvaltısı (rezervasyonlu), öğle yemeği, akşam yemeği, 
çocuk restoran (mini club), Aşiyan Pastane, gözleme servisi, sandal food-snack, 
takatuka-snack. 

Barlar; Takatuka Pool Bar, Teenager Bar, Aqua Bar  (vitamin bar), Alesta Beach Bar, 
İskele Bar, Ada Bar, Alesta Snack Bar, Ada Ssnack, Bbowling Bar, The G (Disco Bar), 
24 saat Aqua Bistro Snack, 24 saat Hayal Lobby Bar, 24 saat Sandal Bar. 

Ultra Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, Yerli ve bazı ithal alkollü ve alkolsüz içecekler 
24 saat (belirli barlarda) ücretsizdir. Odalarda mini bar günlük olarak yenilenmektedir.
(Bira, cips, meyveli süt, meşrubat)

Diyet Büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretsiz), nargile (ücretli), night club (ücretsiz), 
taze sıkılmış meyve suları (ücretsiz), Türk kahvesi (ücretsiz), 

A'La Carte Restoranlar
Tumanna A'La Carte (California Steakhouse), Cassia A'La Carte (Uzakdoğu Mutfağı), 
Tuğra A'La Carte (Türk Mutfağı) (Köy Kahvaltısı - Rezervasyonlu), Paprica A'La Carte 
(İtalyan Mutfağı), Alesta A'La Carte (Balık ve Deniz Mahsulleri), Ada A'La Carte (Meksika 
Mutfağı) 

A’La Carte Restoranlar haftanın 6 günü 19:00-22:30 saatleri arasında hizmet vermekte 
olup Tuğra ve Ada Restoranlar ücretsizdir. Diğer restoranlar rezervasyonlu olup 
ücretlidir. Otel yönetimi minimum 10 kişilik rezervasyon kapasitesine ulaşamayan 
A’La Carte Restoranı açmayarak, gelen rezervasyonları ertesi güne aktarabilir.

AKTİVİTELER 
Aerobik (ücretsiz), banana (ücretli), bilardo (ücretli), bowling (ücretli), dart (ücretsiz), 
futbol (ücretsiz), golf (ücretli), jet ski (ücretli), jogging (ücretsiz), kano (ücretsiz), 
langırt (ücretli), masa tenisi (ücretsiz), mini futbol (ücretsiz), oyun salonu (ücretli), 
squash (ücretsiz), su altı dalış (ücretli), tenis (ücretsiz-gece ışık, raket ve top ücretli) 
tenis dersi (ücretli), yoga (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), spa center 
(ücretli), termal havuz (ücretsiz)

ÇOCUK
Bakıcı (ücretli), çocuk büfesi, çocuk havuz aktivitesi, mini club, oyun bahçesi

TESİS HAKKINDA
Tesiste wireless  ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. 

Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), hemşire (ücretsiz), kuaför (ücretli), market 
(ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli)

Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00
5
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KEMPINSKI HOTEL THE DOME

Otele Giriş Saati 15:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

2

KONUM

Kempinski Hotel The Dome, Antalya Belek-Kadriye mevkiinde, 70.000 m2 alan üzerine 
kurulu, 175 odalı bir tesistir. Kadriye merkeze 5 km, Belek merkeze 10 km, Antalya 
merkeze 35 km, havaalanına 25 km uzaklıktadır. Otel denize sıfırdır, plaj ile ana bina 
uzaklığı yaklaşık 250 metredir, Belek'teki sahile en yakın otellerdendir. Sahil uzunluğu 
110 metredir. Plajda 810 m²'lik iskele mevcuttur.

ODALAR

Deluxe Deniz Manzaralı Odalar (38 m2): Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk 
Superior Odalar (Golf Manzaralı) (38 m2): Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk 
Kara, kısmi deniz ve deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır. 
Junior Suit Oda (Deniz Manzaralı) (48 m2): Maksimum 3 yetişkin 1 çocuk
Deniz manzaralı bir yatak odası ve kısmi deniz manzaralı bir oturma odası alanından 
oluşmaktadır. 
1 Yatak Odalı Süit (76 m²): 3 yetişkin + 1 çocuk. Bir golf veya deniz manzaralı oda ve ara 
kapıyla bağlantılı bir oturma odasından oluşmaktadır.
2 Yatak Odalı Süit (114 m²): 3 yetişkin + 1 çocuk. İki golf veya deniz manzaralı oda ve iki 
odanın ortasında bulunan, ara kapıyla bağlantılı bir oturma odasından oluşmaktadır.Royal 
Golf Villa (Golf manzaralı) (126 m2): PGA Sultan golf sahası içinde konumlandırılmış olan 
Royal Golf Villalar, 2 veya 3 villanın bir arada kullanımı için özel olarak tasarlanmıştır;  
yarı özel yüzme havuzu, geniş terası ve oturma odası bulunmaktadır. 
Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, çay-kahve seti, mini bar, 
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), küvet, LED TV, çalışma 
masası, banyo, sofa, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su ısıtıcısı, kablosuz internet 
(ücretsiz), merkezi klima, kasa (ücretsiz), terlik, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği markalar dahilinde 
bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler 09:00 - 02:00 arası ücretsiz. Dome 
Cafe saat 02.00'ye kadar hizmet veriyor. Mini bar her gün soft içecekler ve soda ile 
dolduruluyor. Asya ve İtalyan a la carte restoranlar rezervasyonlu ve ücretli. Öğle büfesi 
veya Palm Pavillion a la carte restoran rezervasyonsuz ve ücretsiz (Öğle saatinde)

AKTİVİTELER
Golf dersi (ücretli), Golf (golf oyun ücreti), Antalya Golf Club’a transfer ücretsiz talep 
dahilinde. Satranç, Play Station (ücretsiz), tenis (ücretsiz), tenis (raket-top) (ücretli), 
tenis dersi (ücretli), tenis sahası ışıklandırması (ücretli), canlı müzik, su kayağı (ücretli), 
banana (ücretli), ringo (ücretli), jet ski (ücretli), futbol (ücretli), katamaran (ücretli), dalış 
okulu (ücretli), masa tenisi (ücretsiz), rüzgar sörfü (ücretli), paraşüt (ücretli)

SPA & SAĞLIK
3600 m² alana kurulu olan The Dome Sanitas SPA; çeşitli masaj seçenekleri, güzellik 
bakımları, Türk hamamı, sauna ve Thalasso havuzu ile bedeninizin ve ruhunuzun en 
iyi şekilde rahatlamasını sağlıyor. Lüks ve özel bakım odalarımız size rahatlatıcı ve 
gençleştirici bir deneyimi garanti ediyor. Ayrıca, spor yapmayı seven misafirlerinin 
rahatlıkla ve hiç bir ek ücret ödemeden kullanabilecekleri profesyonel spor merkezi 
mevcuttur. Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA center 
(ücretli), masaj (ücretli), jakuzi (ücretsiz), buhar banyosu (ücretsiz), termal havuz (ücretli), 
fitness (ücretsiz), macera duşları (ücretli), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Kempinski Hotel The Dome birbirine bağlı lagünlerden oluşan 2123 m² açık havuzu ve 
Akdeniz'in berrak sularını karşılayan olağanüstü sahili ile göze çarpıyor. Otelde ısıtmalı 
122 m² kapalı yüzme havuzu, açık ve kapalı çocuk havuzu ve 82 m² Thalasso havuzu 
da bulunuyor. Ayrıca daha özel anlar deneyimlemek isteyenler için plajda, iskelede ve 
havuz kenarlarında pavilyonlar hizmet veriyor. Ana havuzun içinde hizmet veren özel 
bir bar da bulunuyor.

ÇOCUK
4-12 yaşları arasındaki küçük misafirleri çocuk kulübünde ağırlıyor. İsteğiniz halinde 
ücretli bebek bakımı hizmeti de bulunmaktadır. Kempinski Belek'te, 0-2 yaş arası minik 
misafirler için talep edilmesi halinde taze meyve ve sebzelerle özel yiyecekler özenle 
hazırlanmaktadır. Bebek arabası (ücretli), çocuk havuz aktivitesi, mama sandalyesi 
(ücretsiz), çocuk büfesi, bakıcı (ücretli), mini club, oyun bahçesi. 

TESİS HAKKINDA
Akdeniz sahillerinin eşsiz kumsalı ve Toros dağlarının doğal güzellikleri arasında yaklaşık 
70.000 m2 alan üzerine konumlanan otelin mimarisi, Osmanlı öncesi Selçuklu dönemini 
yansıtmaktadır. Otelin dizaynı bu zengin kültürün özgün tasarım özelliklerini ve 
sembollerini yansıtırken, tüm konuk odaları da eski ve yeninin ahenkli uyumu içerisindedir. 
2005 yılından bu yana Kempinski standartlarıyla geleneksel Türk Misafirperverliğini 
harmanlayarak kişiselleştirilmiş ve dinlence odaklı hizmet sunmaktadır. 

Otelde; ütü servisi (ücretli), iş merkezi (ücretli), fotoğraf servisi (ücretli), hemşire (ücretli), 
otopark (açık), market (ücretli), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda 
kablosuz internet (ücretsiz), kuaför (ücretli), havalimanı transferi (ücretli), çamaşırhane 
(ücretli), emanet kasa (ücretsiz), toplantı salonu (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz) 
olanakları bulunmaktadır. Evcil hayvan kabul edilmez.
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ROBINSON CLUB NOBİLİS

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Antalya Havalimanı’na sadece 40 km, Belek merkezden 8 km mesafede, fıstık çamı 
ormanının ortasında konumlanmıştır. Arkasında Toros Sıradağları, önünden köprüyle 
karşıya geçilen bir dereden hemen sonra tesisin yaklaşık 1 km uzunluğundaki kumsalı 
bulunmaktadır. 

ODALAR

Ana bina, Tatil köyü, Villa ve Suit birimleri olmak üzere 11 katagoride toplam 404 odasıyla 
konuklarına hizmet vermektedir. Tüm odalarda merkezi klima (mevsim şartlarına göre), 
banyo veya duş, tuvalet, balkon veya teras, mini buzdolabı, direk hatlı telefon, uydu TV 
yayını, fön, makyaj aynası ve kasa bulunmaktadır. Wi-Fİ erişimi birçok genel kullanım 
alanında ve kısmen odalarda ücretsizdir. Tüm odalar sigara içilmeyen odalardır.

YİYECEK & İÇECEK
Herşey dahil konaklama uygulanan tesiste, Özel temalı açık büfeler, bistro ve gece yarısı
aperatifi, sofra şarabı, bira, meşrubatlar, filtre kahvesi, çay, (şampanya, özel şaraplar ve
tesisin belirlediği bazı özel markalı içecekler dışında) tüm yiyecek (menülü restoranlar
hariç) ve içecekler bar ve restoranların açık olduğu saatlerde fiyata dahildir.

3 Özel Menülü Restoran (Rezervasyonlu ve ücretlidir).
1 Kuyu Restoran (Türk Restoranı, rezervasyonlu ve ücretsizdir).
Çocuk Büfesi 

AKTİVİTELER 
Tenis: 6 kuvars kum zeminli tenis kortu (3’ü ışıklandırmalı), özel ders talep üzerinedir 
ve rezervasyon gerektirmektedir. Raket (HEAD marka), top kiralama ve saha kullanımı
ücretsizdir.

Su Sporları: 8 adet katamaran ve 4 küçük çocuk katamaranı (8 yaş itibari ile). 
Kullanım, katamaran lisansı ile ücretsizdir. Ücret karşılığında kurs almak mümkündür.

Spor Animasyon: Golf, plaj voleybolu, okçuluk, masa tenisi, futbol, Speedminton. 
Küçük/büyük sportif yarışmalar. (Tüm programlar hava durumuna göre değişebilir).

Golf : 650.00 m² büyüklüğündeki 18 çukurlu sahamız direk tesis içinde yer almaktadır.  
Soft animasyon: Şık ve stil dolu bir atmosferde eğlence, tiyatro’da kaliteli akşam şovları,
stil dolu partiler, gastrotainment (gastronomi ve animayon), bar ve dans, gece kulübü, 
Chill Out saatleri, canlı müzik, single olarak clubte bulunan misafirlerimiz
için buluşma “Meet & Greet“

Ücretsiz Aktiviteler: HOT IRON®, deepWORK®, Indoor Cycling, KRANKING®, slings®  

athletic, Body Styling, Step, Box, Aqua Fit, Aquacycling, Yoga, Pilates, slings® in rhythm, 
Fascial Training®, Panaromik deniz manzaralı Fitness Salonu.

Ücretli Aktiviteler: Power Plate®

SPA & SAĞLIK
WellFit SPA (1.100 m²): Panoramik deniz manzaralı  spor salonu, Power Plate (ücretli), 
outdoor wellfit alanı (kullanımı hava şartlarına bağlı), grup fitness odaları (cycling & 
kranking, yoga). 

Ücretsiz Aktiviteler: Buhar odası, 3 adet sauna (rus, bio, fin)
Ücretli Aktiviteler: Hamam uygulamaları, güzellik uygulamaları, masajlar, ayurveda,  
solarium.

ÇOCUK
ROBY Bebek: Özel döşenmiş bebek mutfaklı kapalı alan, oyun ve bebek alt değiştirme 
odası, bebek seti ve telsizi dahil (sınırlı sayıda mevcut, ön rezervasyon gerekmektedir). 

ROBY Club: Tüm gün açık (Cuma hariç) belirli saatlerde Mini’ler (3-5 yaş arası) ve 
Maxi’ler (6-7 yaş arası) için.

R.O.B.Y.: 8-12 yaş arası tüm çocuklar için, “R.O.B.Y. Sport”, “R.O.B.Y. Fun”, “R.O.B.Y. 
Creative”.

ROBS: Ana tatil süresince (Cuma günleri hariç) belirli saatlerde 13 ile 17 yaş arası 
gençler için programlar. Gençlerin bir arada olabileceği bir oyun odası mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
850.000 m², genel alanlarda ve kısmen odalarda WLAN kablosuz-internet olanağı, 
Seminer Odaları: Seminer merkezimiz 5 toplantı salonu ve 1 Kongre merkezinden 
oluşmaktadır (ücretli). 5 adet havuz, Lobby Bar, Ana Bar, Tiyatro, Isıtmalı Kapalı 
Havuz, Çok Amaçlı Açık Saha, ROBY Çocuk Kulübü, Golf Club Binası, Golf Sahası  
(18 Delikli, ücretli), Wellfit® Alanı, Ana Restoran, Özel Menü Restoranlar (ücretli), Gece 
Kulübü, Plaj Voleybolu, Tenis Kortları, Kuaför (ücretli), Market (ücretli), Butikler (ücretli). 

Otele Giriş Saati 15:00
Otelden Çıkış Saati 11:00

4
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

ORANGE COUNTY RESORT HOTEL BELEK

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

KONUM

Orange County Resort Hotel Belek; Antalya Havalimanı’na 35 km, Antalya şehir 
merkezine 45 km, Belek merkeze 5 km mesafededir.

ODALAR

Aile Odaları: Odalarda; uydu yayını, çalışma masası, kasa (ücretsiz), tıraş/makyaj aynası, 
kablosuz internet (ücretsiz), saç kurutma makinesi, mini bar (ücretsiz), terlik, banyo, 
telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), merkezi klima, elbise dolabı, uyandırma servisi, duş 
bulunmaktadır. 

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil

Barlarda tüm alkolsüz içecekler, sınırsız yerli içecekler ve tesisin belirlemiş olduğu 
markalar dahilinde bazı yabancı alkollü içecekler konsepte dâhildir. Odadaki mini barlar 
günde bir kez olmak üzere soft içecekler ile doldurulur. 

Lobby Bar'da 00:00 - 07:00 saatleri arasında alkollü içecekler ücret karşılığında hizmete 
sunulmaktadır. 

A' la Carte restoranlar 1 gün önceden rezervasyon yapılması koşulu ile kişi başı ücretli 
olarak hizmet vermektedir.

Night Club (ücretsiz), Nargile (ücretli), Türk Kahvesi (ücretsiz), Taze Sıkılmış Meyve 
Suları (ücretli), Şişeli İçecekler (ücretli), Yabancı İçecekler (ücretli)

AKTİVİTELER
Haftanın belirli günleri iskele partileri, gösteri grupları, gündüz partileri, günlük aktiviteler 
ve after show partileri, haftanın tüm günleri ise akşam mini disko bulunmaktadır. 

Oyun salonu (ücretli), animasyon, masa tenisi (ücretsiz), tenis (ücretsiz), dart (ücretsiz), 
plaj voleybolu, jimnastik, basketbol

SPA & SAĞLIK
Tesiste; sauna (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), masaj (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz), 
Türk hamamı (ücretsiz), fitness (ücretsiz) bulunmaktadır.

HAVUZ & PLAJ 
Denize sıfır konumdaki tesiste, şezlong şemsiye, kaydıraklı havuz, açık havuz, cabana 
(ücretli), kum plaj, iskele, çocuk havuzu bulunmaktadır.

Açık havuzda iki adet su kaydırağı mevcuttur. Sahilde çocuklar için kum oyun alanında 
ebeveyn refakati mecburidir.

ÇOCUK
Tesiste oyun bahçesi ve mini club mevcuttur. 

Çocuk kulübü 10:00 - 00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
(2 - 3 yaş grubu için aile refakati zorunludur.)

TESİS HAKKINDA
Misafirlerini denize sıfır konumuyla mavilikler içerisinde ağırlayan tesis, aktivite ve 
eğlence olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Çamaşırhane Hizmetleri 09:00 - 16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Otelde; genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), havalimanı transferi (ücretli),  
çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.
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LİMAK ATLANTIS DE LUXE HOTEL & RESORT

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort, caretta caretta’ları ile ünlü, altın sarısı kumsalı 
ve yüz yıllık çam ormanıyla kaplı Belek Turizm Merkezi’nde, Antalya Uluslararası 
Havalimanı’na yaklaşık 35 km ve Antalya şehir merkezine yalnızca 45 km’lik mesafede 
konumlanmaktadır. 

ODALAR 

Toplam 373 oda olmak üzere, 173 standart oda, 76 extra standart oda, 10 dublex oda, 
24 aile odası, 81 deluxe aile odası, 2 suite oda, 7 jaccuzi suite oda mevcuttur.

Tüm standart odalarda uydu yayını, LCD TV, TV müzik kanalı, wifi internet, odada 
ve banyoda telefon, mini bar, zeminde halı/laminant, merkezi klima (hava şartlarına 
bağlı), kasa (ücretsiz), sofa bed, balkon, küvet/duş ve saç kurutma makineli banyo 
bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Pinea Restoran (kahvaltı, geç kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, gece yarısı çorba & 
snack) (ekspress kahvaltı 02:00-07:00)
Laila Snack (Spaghetti & pizza & hamburger, gözleme servisi, çay servisi ve pasta 
servisi, dondurma servisi (belirli saatlerde))
La Cucina (İtalyan-ücretli)
El Saguaro (Meksika-ücretli)
Dynasty (Türk-Yaz sezonunda ücretsiz)
Poseidon (balık-ücretli)
Far&East (Uzak Doğu-ücretsiz)

Barlar 
Beach Bar, Dolphin Bar, Lykia Bar, Lobby Bar, Disco (içecekler 02:00'ye kadar ücretsiz), 
minibar (Günlük 1 defa dolum).

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Tenis sahası (ışıklandırma yazın ücretsiz, ders ve ekipmanlar ücretli), 
fitness center, motorsuz su sporları, sauna, buhar banyosu, Türk hamamı, jakuzi (açık 
alanında), mini club (4-12 yaş), junior club (13-16 yaş), gündüz & gece animasyon 
gösterileri.  

Ücretli Aktiviteler: Tenis ekipmanları ve ders, masaj, SPA, motorlu su sporları, bilardo, 
bowling, pavillion hizmeti, oyun salonu. 

TESİS HAKKINDA 
Kış için 2 adet A'La Carte Restoran (ücretli), yaz için 5 adet A'La Carte Restoran, 5 adet 
açık havuz, 1 adet kapalı havuz, 4 kaydırak, özel plaj, doktor, disco, alışveriş merkezi, 
kuaför, çamaşırhane, amfitiyatro, internet cafe, genel mekan internet Wi-fi, emanet 
kasası safe, otopark.

2017 yılında iskelemiz faaliyete geçmiştir.

2019 yılında ana binadaki tüm odalar yenilenmiştir.

Not: Kış konseptimizde geç kahvaltı, snack, dondurma, gözleme servisi ve su sporları 
mevcut değildir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00
3
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CRYSTAL BOUTIQUE BEACH RESORT

Sahil
100 m uzunluğunda plaj.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

KONUM 

Antalya’da Belek-Boğazkent mevkiinde bulunan Crystal Boutique Beach Resort, 
Belek sahilinin kristal görünümlü denizine sıfır konumda inşa edilmiş olup, Antalya 
Havalimanı’na 40 km ve Antalya şehir merkezine 50 km mesafededir.

ODALAR

Standart Odalar (21 m2): Maksimum 3 yetişkin konaklamasına uygundur. Odaların 
tamamı balkonlu ve odalarda zemin mermer olup Split Klima, Uydu LED TV ve müzik 
yayını, mini bar, diz üstü bilgisayar koymaya uygun güvenlik kasası, direkt telefon, 
kablosuz internet bağlantısı, yangın ihbar ve söndürme sistemi, çay-kahve set up ve 
kettle servisi, banyolarda duş, telefon ve saç kurutma makinesi bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil

Kahvaltı (07:00 - 10:00), Geç Kahvaltı (10:00 - 11:00), Gözleme (11:30 - 16:00), 
Snack Servis (12:00 - 16:00), Öğle Yemeği (12:30 - 14:30), Açık Dondurma Servisi 
(13:00 - 18:00), Aperatif Yiyecekler (16:00 - 17:00), Pasta, Kek, Kuru Pasta  
(17:00 - 23:00), Akşam Yemeği (19:00 - 21:30), Gece Snack (23:30 - 00:30),  
Gece Sandviç Çeşitleri (00:30 - 07:00)

Vital Bar (Meyve Suları) - (10:00 - 19:00), Caretta Bar (Lokal ve ithal içkiler) - (10:00 
- 16:00) / (19:00 - 21:30), Lobby Lounge Bar (Lokal ve ithal içkiler) - (10:00 - 23:00), 
Cafe Turca (Türk kahvesi ve alkolsüz içecekler) - (10:00 - 23:00), Saphir Disco Bar (Lokal 
ve ithal içkiler) - (23:00 - 02:00), Lagoon Bar (Lokal Ve İthal İçkiler) - (24 Saat)

Crystal Family Resort & SPA’da sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz 
içecekler 24 saat ücretsiz. İthal içkiler saat 01:00 ve 10:00 arası ücretlidir.

Crystal Boutique Beach Resort misafirleri Crystal Family Resort & SPA ana binasında 
bulunan yukarıdaki hizmetlerden yararlanabilir.
Mexico Restaurant (19:00 - 21:30) Meksika Mutfağı - (Rezervasyonlu)
Venezıa Restaurant (19:00 - 21:30) İtalyan Mutfağı - (Rezervasyonlu - Ücretli)
İstanbul Restaurant (19:00 - 21:30) Türk Mutfağı - (Rezervasyonlu)
Halikarnas Restaurant (19:00 - 21:30) Akdeniz Mutfağı - (Rezervasyonlu)

İstanbul, Mexico, Halikarnas A’ la Carte Restoranlar rezervasyonlu olup, konaklama 
boyunca bir kez ücretsizdir. Mini bar günde 1 defa kontrol edilerek eksilen içecekler 
tamamlanır.

Dondurma (ücretsiz), kapalı restoran, night club (ücretsiz), şişeli içecekler (ücretli), taze 
sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), yabancı içecekler (ücretli)

AKTİVİTELER
Aerobik-Step (ücretsiz), banana (ücretli), basketbol, bilardo (ücretli), bowling (ücretli), 
dart (ücretsiz), deniz bisikleti (ücretli), jet ski (ücretli), kano (ücretli), langırt (ücretli), 
masa tenisi (ücretsiz), mini golf (ücretsiz), oyun salonu (ücretli), parasailing (ücretli), plaj 
voleybolu (ücretsiz), rüzgar sörfü (ücretli), sinema (ücretsiz), tenis (raket-top) (ücretli), 
tenis kortu (ücretsiz), tenis sahası ışıklandırması (ücretli)
Tenis kortları (gündüz rezervasyonlu - sert zemin)
Golf sahaları için rezervasyon ve ücret karşılığı transport olanağı sunulur.

SPA & SAĞLIK
Cilt bakımı (ücretli), fitness (ücretsiz), güzellik merkezi (ücretli), jakuzi (ücretsiz), masaj 
(ücretli), sauna (ücretsiz), SPA center (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Sıcak mimarisi ön plana çıkan otel, sahilinde 50 m uzunluğunda ince çakıllı ve kumlu özel 
plaja sahip olup, misafirler Crystal Family Resort & SPA otelin 150 m uzunluğunda ve 
100 m genişliğinde ince çakıllı ve kumlu özel plajını da kullanabilmektedir. Tesiste açık 
havuz, aqua park, çocuk havuzu, kapalı havuz, şezlong-şemsiye mevcuttur.

ÇOCUK
4-12 yaş arası çocuk ve geçler için gün boyu devam eden aktiviteler, Crispy Mini Club, 
oyunlar, onlara özel ayrılmış bir havuz, yiyecek ve içecek servisleri  En kıymetlilerinizi 
emanet ettiğiniz çocuk kulübü personeli, miniklere hak ettikleri tüm özeni gösteriyor ve 
onları sürekli gözetiyorlar. “Çocuk ve Aile Dostu Otel” konseptine sahip tesislerdeki tüm 
çocuk kulübü personeli, minik misafirleri bunun bilincinde olarak ağırlıyor. 
Bakıcı (ücretli)

TESİS HAKKINDA
Tüm check-in ve check-out işlemleri Crystal Family Resort & SPA otelde yapılacak olup, 
misafirler Crystal Family Resort & SPA otelde konaklama dışında tüm imkânlarından 
faydalanabilirler.

Otelde; çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet 
(ücretsiz), kuaför (ücretli), otopark (açık) olanakları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA

KONUM 

Antalya’da Belek-Boğazkent mevkiinde bulunan otelimiz, Belek sahilinin kristal 
görünümlü denizine sıfır konumda inşaa edilmiş olup, Antalya Havalimanı’na 40 km ve 
Antalya şehir merkezine 50 km mesafededir. 

ODALAR 

Toplamda 380 oda mevcuttur. 166 adedi deniz manzaralı ve tamamı balkonlu olan 
konforlu odalarımızda, tatilinizi rahat geçirebilmeniz için tüm ayrıntılar düşünülmüş ve 
özenle dekore edilmiştir. 

Tüm odalarda, merkezi klima, dizüstü bilgisayar koymaya uygun kasa, 
uydu TV ve müzik yayını, mini bar, zeminde halı, balkon, direkt telefon, 
kartlı kilit sistemi, kablosuz internet bağlantısı (ücretsiz), yangın ihbar ve söndürme 
sistemi, duş ve fön mevcut olup, elektrik 230 volttur. 

Sigara içmeyen konuklarımız ve bedensel engelli konuklarımız için özel odalarımız 
mevcuttur. 

YİYECEK & İÇECEK 
Ultimate All Inclusive konsept olup, Ana Restoran ve A’La Carte Restoranlar 
(Türk, Akdeniz, Meksika, İtalyan) mevcuttur. 

AKTİVİTELER
Tenis kortu, deniz bisikleti, sörf (sertifikalı), basketbol sahası, plaj voleybolu, fitness 
salonu, masa tenisi, su topu/aquarobic, aerobik/stretching, dart, mini golf, jet ski/ banana, 
parasailing, bilardo, bilgisayar oyunları/atari, langırt, bowling, futbol sahası.

ÇOCUK 
Çocuklarımız için (4-12 yaş)  özel çocuk havuzu ve aqua parkı, mini club, gençler için 
(13-16 yaş) junior kulüp ve oyun alanları mevcuttur. (01.06-01.09)

TESİS HAKKINDA 
Farklı sıcak mimarisi ve olağanüstü peyzajının güzelliği ile ön plana çıkan otelimiz, 
sahilinde 150 mt. uzunluğunda ve 100 m genişliğinde kum/çakıl özel plajı, toplamda 
1300 m² alana sahip çeşitli büyüklükte havuzları ve aquaparkı ile özellikle çocuklu aileler 
için adeta bir tatil cennetidir. 

23.000 m² alanda, 8.000 m² otel binası ve 15.000 m² otel bahçesi olarak, 5'er katlı 
4 blok şeklinde yerleşen otelimizde toplam 380 oda bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler: Türk hamamı, sauna/şok duş, buhar odası, jakuzi/kapalı havuz, 
otopark, kasa, havuzda ve plajda şezlong, minder, gölgelik, havlu, A’ La Carte Restoranlar 
(bir kez), mini bar (günde 1 defa kontrol edilerek eksilen içecekler tamamlanır), 
tenis kortu, basketbol sahası, futbol sahası, plaj voleybolu, fitness salonu, masa tenisi, 
su topu/aquarobic, aerobik/stretching, dart, mini golf, kablosuz internet bağlantısı  
(56 kbps’ye kadar ücretsizdir)

Ücretli Hizmetler: Kuaför, alışveriş merkezi, spa merkezi, masaj/kese, doktor, çamaşır 
yıkama, ıṅternet cafe, oda servisi, tenis kortu ışıklandırması, tenis raketi/tenis topu, jet 
ski/anana, kano/deniz bisikleti, sörf (sertifikalı), parasailing, bilardo, bilgisayar oyunları, 
atari, langırt, golf, bowling, İtalyan restoran.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00
3
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CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA

Sahil
Denize 400 m mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Antalya’da Belek-Boğazkent mevkiinde bulunan otelimiz, Belek sahilinin kristal 
görünümlü denizine 400 mt. konumda inşaa edilmiş olup, Antalya Havalimanı'na 40 km 
ve Antalya şehir merkezine 50 km mesafededir. 

ODALAR 

Toplamda 670 oda mevcuttur. Tamamı balkonlu olan konforlu odalarımızda, tatilinizi 
rahat geçirebilmeniz için tüm ayrıntılar düşünülmüş ve özenle dekore edilmiştir.

Tüm odalarda, laminant parke veya seramik zemin, split klima, dizüstü bilgisayar 
koymaya uygun kasa, uydu TV ve müzik yayını, mini bar, direkt telefon, kartlı-kilit 
sistemi, yangın ihbar ve söndürme sistemi, duşakabin, fön, telefon mevcut olup, elektrik 
230 volttur.

Sigara içmeyen konuklarımız ve bedensel engelli konuklarımız için özel odalarımız 
mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK 
Ultimate All Inclusive konsept olup, ana Restoran ve A’La Carte Restoranlar (Türk, 
Meksika, İtalyan, Deniz Ürünleri) mevcuttur.

A' La Carte Restoranlarımızdan (İtalyan veya Türk A’La Carte) herhangi biri 7 gün veya 
üzeri konaklamalarda 1 kez ücretsizdir.

Taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Meksika ve deniz ürünleri (ücretli)

AKTİVİTELER
Tenis kortu, kano/deniz bisikleti, sörf (sertifikalı), basketbol sahası, plaj voleybolu, fitness 
salonu, masa tenisi, su topu /aquarobic, dart, mini golf. 

ÇOCUK 
Çocuklarımız için (4-12 yaş) mini club mevcuttur.

TESİS HAKKINDA 
Farklı sıcak mimarisi ve olağanüstü peyzajının güzelliği ile ön plana çıkan otelimiz, 
sahilinde 500 m uzunluğunda ve 100 mt. genişliğinde kum/çakıl özel plajı, toplamda 
1615 m² alana sahip çeşitli büyüklükte havuzları ve aquaparkı ile özellikle çocuklu aileler 
için adeta bir tatil cennetidir. 

42.000 m² alanda, 10.000 m² otel binası ve 32.000 m² otel bahçesi olarak, 5'er katlı 
8 blok otel binası ve 2’şer katlı 3 blok şeklinde yerleşen otelimizde toplam 670 oda 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler: Türk hamamı, sauna/şok duş, kapalı havuz, otopark, dizüstü 
bilgisayar koymaya uygun kasa havuzda ve plajda şezlong, minder, gölgelik, havlu 
(havlu kartı ile depozito karşılığı), A’La Carte Restoranlar (İtalyan ve Türk A'La Carte 
Resoranlardan herhangi biri, en az 7 gün konaklamalarda sadece bir kez), mini bar 
(günde 1 defa kontrol edilerek eksilen içecekler tamamlanır), tenis kortu, basketbol 
sahası, plaj voleybolu, fitness salonu, masa tenisi, su topu/aquarobic, dart, mini golf, 
kablosuz internet bağlantısı.

Ücretli Hizmetler: Kuaför, alışveriş merkezi, masaj/kese, doktor, çamaşır yıkama, ıṅternet 
cafe, oda servisi, tenis kortu ışıklandırması,  jet ski / banana, parasailing, bilardo, bowling, 
bilgisayar oyunları, atari, langırt, spa merkezi, tüm su sporları.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00
6
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA

KONUM 

Antalya’da Belek-Üçkum mevkiinde bulunan otelimiz, Belek sahilinin kristal görünümlü 
denizine sıfır konumda inşaa edilmiş olup, Antalya Havalimanı'na 35 km ve Antalya 
şehir merkezine 45 km mesafededir. 

ODALAR

Crystal Tat Beach Golf Resort toplamda 503 oda, 1094 yatak kapasitesine sahiptir. 

Standart Odalar 459 adettir. 

Aile odaları 44 adettir.  

Odalarımızın 120 adedi deniz manzaralıdır. 

Odalarda zemin parke olup, kartlı kilit sistemi, merkezi klima, uydu TV ve müzik yayını, 
mini bar, safe, direkt telefon, kablosuz internet bağlantısı, yangın ihbar ve söndürme 
sistemi, banyolarda duş kabin, telefon ve fön bulunmaktadır. 

Ayrıca bedensel engelli konuklarımız için 6 adet odamız vardır.

YİYECEK & İÇECEK
Ultimate Herşey Dahil
Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri açık büfe şeklinde olup geç kahvaltı, 
snack servisi, pasta ve çay saati, gece mini kahvaltı büfesi, tüm alkollü ve alkolsüz yerli 
içecekler konsept dahilindedir. 

Meksika A'La Carte Restoran (ücretli), İtalya  A'La Carte Restoran (ücretli),  Türk  A'La 
Carte Restoran (en az 7 gece konaklamalarda ücretsiz), Balık  A'La Carte Restoran (en 
az 7 gece konaklamalarda ücretsiz), gözleme evi, ana restoran, sultan bar, patteserie 
bar, havuz bar, terace bar, pool bar, golf bar, disco bar bulunmaktadır.

AKTİVİTELER 
Tesisimizde 27 delikli golf alanı otele sadece 800 m uzaklıkta yer almaktadır. Animasyon, 
masaj-kese, Türk hamamı, sauna, buhar odası, eğlence merkezi, oyun makineleri, bilardo, 
jakuzi, tenis kortu, motorlu ve motorsuz su sporları, plaj voleybolu, fitness salonu, masa 
tenisi, su topu, aerobik, dart, basketbol mevcuttur.

Ücretsiz Aktiviteler: Türk hamamı, sauna, buhar odası, jakuzi, otopark, havuzda ve plajda 
şezlong, şemsiye, havlu, kablosuz internet, plaj voleybolu, fitness salonu, masa tenisi, 
su topu, aerobik, dart, 5 adet tenis kortu.

Ücretli Aktiviteler: Kuaför, alışveriş merkezi, masaj-kese, oda servisi, doktor, çamaşır 
yıkama, internet cafe, sahilde kiralık özel localar, golf, motorlu motorsuz su sporları, tenis 
raketi-tenis topu, bilardo, oyun salonu, langırt, spa merkezi.

TESİS HAKKINDA
Farklı sıcak mimarisi ve olağanüstü peyzajının güzelliği ile ön plana çıkan otelimiz, 
sahilinde 300 m uzunluğunda kumlu özel plajı, çeşitli büyüklükte havuzları ve Aquaparkı 
ile özellikle çocuklu aileler için adeta bir tatil cennetidir. 

101.000 m² alanda, 5 katlı ve 3 bloklu olan otelimizde toplam 503 oda bulunmaktadır. 

Türk konukseverliğinin tüm özelliklerini yansıtan ve konuklarımızın otelimizden yüzde 
yüz mutlu olarak ayrılmalarını sağlayacak, özenle hazırladığımız, “Ultimate All Inclusive” 
Konseptimiz, konuklarımıza girişte sunduğumuz soğuk saray şerbeti ve cezerye ile 
başlamakta ve gün boyunca zengin yemek ve içki çeşitleriyle devam etmektedir. 
Tam teşekküllü SPA sağlık ve güzellik merkezi (cilt ve vücut bakım kürleri) ile ve SPA 
anlayışına kattığımız yenilikler ile sizleri eşsiz bir tatilin içinde hissetmenizi sağlar.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00
6
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CRYSTAL WATERWORLD PARK RESORT & SPA

Sahil
100 m uzunluğunda plaj.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

KONUM 

Crystal Waterworld Park Resort & SPA Otel, Antalya Havalimanı’na 40 km ve Antalya 
şehir merkezine 50 km mesafededir.

ODALAR

Aile Odaları: Odaların tamamı aynı standartta olup, 36 m2 şeklinde iki ayrı odadan 
oluşup bir odada French yatak, diğerinde iki tane tek kişilik yataktan oluşmaktadır. 
Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, çay-kahve seti, mini bar 
(ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), seramik zemin, oda servisi (ücretli),  
LCD TV, çalışma masası, merkezi ısıtma, banyo, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, 
su ısıtıcısı, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, kasa (ücretsiz), terlik, buklet 
banyo ürünleri bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil

Türk - İtalyan - Latin a la carte restoranlar rezervasyonlu olup, konaklama boyunca  
1 kez ücretsizdir.

Sea Food a la carte ve Uzak Doğu a la carte restoranlar ücretlidir.

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretli)

AKTİVİTELER
Oyun salonu (ücretli), animasyon, dart (ücretli), tenis (raket-top) (ücretli), tenis sahası 
ışıklandırması (ücretli), banana (ücretli), jet ski (ücretli), bowling (ücretli), langırt (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli), 
masaj (ücretli), jakuzi (ücretsiz), buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), şok havuzu 
(ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Aqua park, farklı şekillerdeki 4 adet su kaydırağı ile hizmetinizdedir. Su kaydırakları 
Black Hole, Freefall, Flying Boats ve Multi Slide'dan oluşmaktadır. Ayrıca çocuklar için; 
çocuk aqua parkı ve özel kaydıraklar bulunmaktadır.

Aquapark (10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00) Hava sıcaklığı ve mevsim şartlarına göre 
değişebilir.

Tesiste çocuk havuzu, kapalı havuz, açık havuz, kapalı çocuk havuzu, şezlong-şemsiye 
mevcuttur.

ÇOCUK
Tesiste; çocuk havuz aktivitesi, çocuk büfesi, bakıcı (ücretli), mini club, çocuk kaydırağı, 
oyun bahçesi bulunmaktadır.

Çocuklara yönelik yiyecekler öğlen – akşam büfelerinden “ayrı bir köşede“ aynı saatlerde 
servis edilmektedir.

TESİS HAKKINDA
Sıcak mimarisi, konforlu ve geniş oda yapısı ile tamamı “Aile Odaları“ olan Crystal 
Waterworld Park Resort & SPA, Waterworld ana binaya ait olan 100 m uzunluğunda ve 
200 m genişliğinde ince çakıllı plaja sahiptir. İki ayrı blok için tek yüzme havuzu yetişkin 
ve çocuklar için iki ayrı Aqua Parkı ile aileler için, unutulmaz bir tatil anlayışı içinde dizayn 
edilmiştir.

Otelde; iş merkezi (ücretli), otopark (açık), market (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda 
kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), kuaför (ücretli), çamaşırhane 
(ücretli) olanakları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA

KONUM 

Antalya’da Belek-Boğazkent mevkiinde bulunan otelimiz, Belek sahilinin kristal 
görünümlü denizine sıfır konumda inşaa edilmiş olup, Antalya Havalimanı'na 40 km ve 
Antalya şehir merkezine 50 km mesafededir. 

ODALAR

Tesisimizde toplam oda kapasitesi 882 toplam yatak kapasitesi 1916’dır. 
Standart Odalar: 454 adettir. 27 m² olan odalarımız maksimum 2+1 kişilik konaklamalar 
için uygundur. 
8 adet bedensel engelli konuklarımıza özel oda ve sigara içmeyen konuklarımız için 
odalarımız mevcuttur. 2 ayrı yataklı (twin yatak) 2 kişiliktir.  1 adet ekstra yatak atılabilir. 

Tüm odalarda, laminant parke ve antrelerde seramik zemin, balkon, merkezi klima, 
dizüstü bilgisayar koymaya uygun kasa, uydu TV ve müzik yayını, mini bar, direkt 
telefon, kartlı-kilit sistemi, kablosuz internet bağlantısı, yangın ihbar ve söndürme 
sistemi, banyolarda duş, telefon ve fön mevcut olup, elektrik 220 volttur.

Aile Odaları: 144 adettir. 33 m² olan odalarımız maksimum 2+2 kişililik konaklamalar için 
uygundur. 2 odalı ve 1 french ve  2 tek yataktan oluşmaktadır.

Suite Odalar: 4 adettir. 50 m² olan odalarımız maksimum 2 kişililik konaklamalar için 
uygundur. Jakuzi mevcut olup, standart odaların tüm özellikleri mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Oda servisi (ücretli), A’La Carte Restoranlar , Lobby Bar,  Snack Bar, Pool Bar, Beach Bar, 
Disco Bar, mini bar (günde 1 defa kontrol edilerek eksilen içecekler tamamlanır)

Crystal Waterworld Resort & Spa Otel’de 24 Saat Ultimate All Inclusive konseptin tadını 
çıkarın. 

Limitsiz yerli içecek, öğle yemeği (açık büfe), gece çorbası, 24 saat herşey dahil,  bazı 
yabancı  içecekler (10:00-01:00 saatleri arası konsept dahilindedir), akşam yemeği 
(açık büfe), 5 çayı, beach bar, sabah kahvaltı (açık büfe), geç kahvaltı, snack servisi. 

AKTİVİTELER 
Tesisimiz, oyun makineleri, bilardo, bowling, langırt, tenis kortu, ışıklandırması ve 
ekipmanlar (ücretli), jet ski, banana, parasailing, kano, deniz bisikleti, sörf (sertifikalı) 
(motorlu ve motorsuz tüm su sporları ücretlidir), tenis kortu, basketbol sahası, 
plaj voleybolu, fitness salonu, masa tenisi, su topu, aquaerobic, dart, mini golf sinema 
gibi aktivitelere de olanak sunmaktadır. Kablosuz internet bağlantısı, odalarda, lobby ve 
genel alanlarda ücretsizdir. 

SPA & SAĞLIK
Tam teşekküllü SPA sağlık ve güzellik merkezi (cilt ve vücut bakım kürleri), özel jakuzi, 
sahil bahçesinde bulunan Bali tipi açık  masaj bölümleri ile ve SPA anlayışına kattığımız 
yenilikler ile sizleri eşsiz bir tatilin içinde hissetmenizi sağlar. 

Türk hamamı, sauna, buhar odası, şok duş, jakuzi, kapaı havuz, kapalı çocuk havuzu, 
havuzda ve plajda sezlong, minder, gölgelik, havlu (havlu kartı ile depozito karşılığı) 

TESİS HAKKINDA
Farklı sıcak mimarisi ve olağanüstü peyzajının güzelliği ile ön plana çıkan otelimiz, 
sahilinde 100 m uzunluğunda ve 500 m genişliğinde ince çakılı ve kumlu özel plajı, 
toplamda 1715 m²  alana sahip çeşitli büyüklükte havuzları ve aquaparkı ile özellikle 
çocuklu aileler için adeta bir tatil cennetidir. 

42.000 m² alanda, 22.000 m² otel binası ve 20.000 m² otel bahçesi olarak, 5’er katlı 
9 bloklu ve 3’er katlı, 4 bloklu bina şeklinde yerleşen otelimizde toplam 882 oda 
bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00
8
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ADORA RESORT HOTEL

KONUM

Adora Resort Hotel, Belek-Üçkum Tepesi mevkiin'de 116.000 m2 alan üzerine kurulmuş 
olup Belek'e 5 km, Antalya merkeze 39 km, havalimanına 29 km ve denize sıfır 
mesafededir.

ODALAR

Club odaları 26 m2 olup maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklayabilir.
Minibar'da bira, su, soda, meyveli soda ücretsizdir.

Kara Manzaralı Standart Otel Odaları: 26 m2-30 m2 olup maksimum 3 yetişkin veya  
2 yetişkin + 2 çocuk konaklayabilir.

Deniz Manzaralı Standart Otel Odaları: 26 m2-30 m2 olup maksimum 3 yetişkin veya  
2 yetişkin + 2 çocuk konaklayabilir.

Dublex Oda (Kara Manzaralı): Otel binasında 35 m2 genişliğindeki, içeriden merdivenli,  
2 banyo (alt kat küvet, üst kat duşlu) ve WC'den oluşmaktadır.

Aile Odası (Kara Manzaralı): Stüdyo daire şeklinde 44 m2, 2 oda ve 1 banyo ve WC'den 
oluşmaktadır.

Suit Oda (Deniz Manzaralı): Otelin en üst katında bulunur ve 55 m2 olup, 2 balkon, 
oturma odası ve yatak odasından oluşmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK 
Kahvaltı (07:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-11:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Snack Restoran (12:30-16:00)
Gözleme (11:00-16:00) sahil yanında
Kahve & Çay Saati (16:30-18:30)
Dondurma (16:30-18:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Gece Snack (23:00-00:00)
24 Saat Oda Servisi (ücretli)

Barlar
Lobby Bar (17:00-00:00)
Caretta Bar (20:00-00:00)
Caretta Disco Bar (23:00-02:00) 

Beach Bar (10:00-19:00)
Pool Bar (24 saat)
Tesis Tarafından Seçilmiş bazı Yabancı İçecekler Ücretsizdir.

Ultra Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde 
yerli-yabancı bazı alkollü alkolsüz içecekler 24 saat ücretsizdir. 
Minibar hergün yenilenir (meşrubat, bira, su ve soda)

Cappodocia Türk A'La Carte Restoran  (Türk Mutfağı)
Şehrazat Balık A'aL Carte Restoran (Balık Ürünleri) 
A'La Carte Restoranlar haftanın belirli günlerinde ve 1 haftalık konaklamalarda sadece 
bir kez rezarvasyonlu hizmet verir. 19:30-22:00 saatleri arasında açıktır.

AKTİVİTELER
Canlı müzik haftada minimum 3 kez yapılmaktadır. Otelin yakınında, 18 delikli şampiyona 
golf sahası, 9 delikli akademi golf sahası mevcut olup ücretlidir. (otel’de rezervasyon 
yaptırmak mümkündür). 

tenis (ücretsiz), squash (ücretsiz), oyun salonu (ücretli), animasyon, okçuluk, tenis (raket 
ve top ücretli), dart (ücretli), su jimnastiği, tenis sahası ışıklandırması (ücretli), su kayağı 
(ücretli), bisiklet (ücretli), canlı müzik, plaj voleybolu, banana (ücretli), jet ski (ücretli), 
futbol (ücretli), basketbol, bilardo (ücretli), aerobik-step (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), 
rüzgar sörfü (ücretli), paraşüt (ücretli), mini futbol (ücretsiz), langırt (ücretli).

SPA & SAĞLIK
Spa merkezinde cilt bakımları, egzotik masajlar, hamam, holistik masajlar, klasik tüm 
vücut masajı, thai 'nuad bo rarn' bulunmaktadır.

ÇOCUK
Oyun bahçesi ve bebek havuzu, mini club 10:00-12:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında 
4-12 yaş arası çocuklar için açıktır. 

TESİS HAKKINDA
Her mevsimde ayrı bir keyfi sunan otelimiz, açık yüzme havuzları, 4 kaydıraklı aquaparkı 
ve kilometrelerce uzunluktaki Belek sahilinde dilediğiniz gibi dinlenip güneşlenmeniz 
için size özel plajı ile yaz aylarında tatil imkanı sunar.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00
3
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SIAM ELEGANCE HOTEL & SPA

Sahil
100 m uzunluğunda plaj.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Belek, Boğazkent mevkiinde yer alan tesis, havaalanına 40 km, Antalya merkeze 50 km 
mesafededir. 

ODALAR

350 adet standart oda, 125 adet aile odası, 6 adet aile suit odası, 20 adet bağlantılı oda, 
5 adet engelli oda, 17 adet junior suit oda olmak üzere toplam 523 oda ve 1300 yatak 
bulunmaktadır. 

Tüm odalarda split ya da multi split klima, kasa, LCD TV, TV'de müzik yayını, mini bar, 
laminant parkeli zemin, balkon, direkt telefon, kartlı kapı kilit sistemi, yangın alarmı ve 
söndürme sistemi, banyoda duş, WC, saç kurutma makinesi, ücretsiz wi-fi internet 
bağlantısı bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEKLER
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler. Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde 
yerli alkollü, alkolsüz ve bazı yabancı içecekler 24 saat ücretsiz. Şampanyalar, özel 
şaraplar, yüksek kalite likörler ve import viskiler ücretli. A La Carte Restoranlar, 
rezervasyolu ve minimum bir haftalık konaklamalarda bir kez ücretsiz.

Kahvaltı (07:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-11:00)
Snack (10:00-16:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:30)
Dondurma (14:30-17:00)
Meyve (11:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Gece Yemeği (23:00-00:00)

Tesisimiz sezon içerisinde saatlerde değişiklik yapabilir.

A'La Carte Restoranlar
Khun Mae A'La Carte Restoran (Thai Mutfağı)
La Luna A'La Carte Restoran (İtalyan Mutfağı)
Sarai A'La Carte Restoran (Balık Restoranı)
A'La Carte Restoran (Ocakbaşı)

AKTİVİTELER
Ücretli Aktivitler: Oyun salonu, jakuzi, spa center, su sporları, tenis sahası ışıklandırması, 
tenis ekipmanları, bowling, bilardo, mini lunapark(Belirli saatlerde ve ücretsiz. Hava 
durumuna bağlı), alışveriş merkezi, kuaför, çamaşırhane, doktor, çocuk bakıcısı.

Ücretsiz Aktiviteler: Buhar odası, hamam, sauna, disco, mini golf, tenis sahası, masa 
tenisi, basketbol, plaj voleybolu, fitness center, kapalı restoran, otopark, kablosuz 
ıṅternet.

ÇOCUK 
Siam Elegance Hotels & Spa, küçük misafirlerine çocuk havuzu, mini club (4-12 yaş), 
mini lunapark (ücretsiz), bebek arabası (ücretli), çocuk oyun alanı, mini disco hizmeti 
sunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Akdeniz’in güzel kıyısında Belek Boğazkent’te kurulmuş olan uzak doğu mimarisi ve 
felsefesinden esinlenerek yapılan Siam Elegance Hotels & Spa özellikle aile ve çocuklu 
misafirler için cennettir. 

110 m genişliğinde kum ve ince çakıl plajı bulunmaktadır. Tesiste 2 açık, 1 kapalı olmak 
üzere 3 yüzme havuzu, 4 bantlı bir aquapark, 1 adet açık ve 1 adet kapalı çocuk havuzu 
bulunmaktadır. Kapalı havuz ve kapalı çocuk havuzu ısıtması 01.05 / 15.10 tarihleri 
arasında yapılmamaktadır. Plaj ve havuz kenarlarında minder, şemsiye, şezlong ve havlu 
ücretsiz olarak verilmektedir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00
5
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Sahil
1,8 km mesafedeki plaja ücretsiz servisle ulaşım.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

BELKON HOTEL

KONUM 

Üç Kum Tepesi’nde bulunan tesis, Belek merkezine 3 km, Antalya şehir merkezine 
25 km ve Antalya Havalimanı’na 20 km uzaklıkta bulunmaktadır.

ODALAR 

Tam ve yarım pansiyon seçenekleri bulunan odalarımızda duş, kablosuz internet 
(yalnızca lobbyde), kasa (ücretli), merkezi klima, minibar (günlük 2 adet su, ücretsiz), 
TV, uydu yayını, saç kurutma makinesi, split klima, telefon (ücreti), teras ve halı zemin 
bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00) 
Geç Kahvaltı (10:00-10:30)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Snack (14:30-16:30)
Kahve & Kek (16:30-17:00) 

Herşey dahil konaklamalarda, sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. 

Tesisin belirlediği markalar dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10.00-23.00 
saatleri arasında ücretsiz olarak ikram edilmektedir.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Aerobik, mini futbol, masa tenisi, animasyon, plaj futbolu, dart.

Ücretli Aktiviteler: Bisiklet, langırt, bilardo, jet ski.

SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), spa center 
(ücretsiz), Türk hamamı (ücretsiz)

ÇOCUK
Çocuk havuzu ve havuz başı eğlenceler, çocuk kaydırağı, mini club, oyun bahçesi.

PLAJ 
Sahilde tesise ait özel plaja saat başı ücretsiz servis bulunmaktadır. Sahil Bar'da içecek 
ve gözleme servisi ve Şezlong/Şemsiye ücretsizdir.

TESİS HAKKINDA 
Tesisimiz Belek bölgesinde dört tarafı açık, yemyeşil bir bitki örtüsünün kapladığı, konfor, 
eğlence ve dinlenme imkanı bulabileceğiniz, 10 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştur. 

Toros Dağları ile yeşilin buluştuğu bir alanda golf ve spor sahaları ile donatılmış 
muhteşem güzellikteki tesisimizde çam kokusunun keyfini çıkaracaksınız.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00



Akdeniz’in en uzun sahiline sahip olan Alanya, dünyaca ünlü plajları ve doğal güzellikleriyle 12 ay boyunca yerli ve özellikle yabancı turistlerin 
gözde turizm yeridir. Denizi, kumu, güneşi, kalesi, Selçuklu ve Osmanlılardan kalma tarihi eserleriyle meşhurdur.

Alanya, Antik çağlarda korsanlara, Bizans döneminde derebeylerine ev sahipliği yapmış ve nihayet Anadolu Selçukluları döneminde de 
başkentliğe yükselmiş ender güzellikteki tarihi bir şehirdir. Alanya, antik çağda Pamfilya ile Klikya arasında yer almıştır. Herodot’a göre bu 
bölgenin insanları Truva Savaşı sonrası Anadolu’ya dağılan insanların soyundan gelir.

Alanya’ya doğru rengi maviden turkuaza dönüşen Akdeniz’den hemen sonra Batı Toroslar yükselir... Çam ve sedir ormanlarıyla, zirvelerden 
kopup gelen akarsularıyla, vadileriyle bambaşka bir dünya yaratır Toroslar... Kentin içi portakallar çiçek açtığı zaman parfümle yıkanmış gibi 
olur; her mevsim rengarenk çiçekler yol kenarlarını süsler, insanın gözü ve gönlü dinlenir Alanya’da... Mağaralar ise hem kara hem denizdedir; 
büyüleyicidir, gizemlidir, şifalıdır...

Ve güneş, hayattır... Alanya güneşin gülümsediği yerdir...

Alanya
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CLUB HOTEL TİTAN
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BERA HOTEL ALANYA
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KLEOPATRA BEACH HOTEL
KLEOPATRA ROYAL PALM HOTEL
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ORANGE COUNTY RESORT HOTEL ALANYA

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Antalya AYT Havalimanı’na 90 km, dünyaca ünlü tarihi yerlerin bulunduğu; Manavgat 
şehir merkezine 30 km, Side şehir merkezine 30 km, Alanya şehir merkezine 30 km 
uzaklıkta konumlu otele ücretli taksi ve otobüs imkanıyla ulaşabilirisiniz.

ODALAR

Standart odalar 40 m2’dir. Tüm standart odalarda twin veya french yatak seçeneği 
bulunmaktadır. Standart odalar deniz & havuz manzara ve kara manzara seçeneği 
sunar. En fazla 2 yetişkin + 2 çocuk veya 3 + 1 yetişkin konaklayabilir. Odadaki mini 
barlar günde bir kez olmak üzere soft içecekler ile doldurulur. 

Aile odaları 60 m2’dir. Aile odalarında twin ve french yataktan oluşan iki yatak odası 
bulunmaktadır. En fazla 2 yetişkin + 2 çocuk veya 6 yetişkin konaklayabilir. Odadaki mini 
barlar günde bir kez olmak üzere soft içecekler ile doldurulur. 

Balkon, banyo, buklet banyo ürünleri, duş, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), 
LCD TV, merkezi ısıtma, merkezi klima, minibar (ücretsiz), oda servisi (ücretli), 
saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını,
parke zemin.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, gözleme, pastane, öğle yemeği, akşam yemeği

Ultra Herşey Dahil Konsept.
Lobby Bar (24 saat), Snack Bar, Kokteyl Bar, Pool Bar, Beach Bar, İskele Bar, Sports Bar.
Barlarda tüm alkolsüz içecekler, sınırsız yerli içecekler ve bazı yabancı alkollü içecekler 
konsepte dahildir.
Masaya içecek servisi sadece A'La Carte restoranda mevcuttur.
Dondurma servis saatleri, sezona, misafir profiline ve ürün tedariğine göre otel 
yönetiminin isteği doğrultusunda değiştirilebilir. Barların ve restoranların açılış-kapanış 
saatleri ve yerleri, otel yönetimi tarafından hava ve mevsim şartlarına göre değiştirilebilir. 

Dondurma (ücretsiz), night club (ücretsiz), şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve 
suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), yabancı ıç̇ecekler (ücretli)

International A'La Carte Restoran
Kişi başı servis ücreti alınır. Rezervasyon 1 gün önceden yapılır. 0-2 yaş çocuklar için 
ücretsizdir.

AKTİVİTELER
Haftanın belirli günlerinde ıṡkele partileri, haftanın belirli günlerinde gösteri grupları, 
haftanın belirli günlerinde mini disko, gündüz aktiviteleri, dart (ücretsiz), jet ski (ücretli), 
masa tenisi (ücretsiz), su kayağı (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), spa center 
(ücretli), Türk hamamı (ücretsiz)

ÇOCUK
Çocuk Kulübü, kulüp aktiviteleri, çocuk oyunları, su kaydırakları ve mini disko etkinliği 
ile 10:00-00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 2-3 yaş aralığındaki minik 
misafirlerin kulüp etkinliklerine katılımında aile refakatı zorunludur.

Bakıcı (ücretli), çocuk kaydırağı, mini club, oyun bahçesi

TESİS HAKKINDA
Havuz ve Plaj Özellikleri: Açık havuz, kapalı havuz, aqua park, çocuk havuzu, çocuk 
kaydırağı, kaydıraklı havuz, kum plaj, şezlong, şemsiye.

Berber (ücretli), çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), fotoğraf servisi (ücretli), genel 
alanlarda kablosuz ıṅternet (ücretsiz), hemşire (ücretli), kuaför (ücretli), kuru temizleme 
(ücretli), market (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli)

Evcil hayvan kabul edilmez.

5
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

ADİN BEACH HOTEL

KONUM

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı İncekum mevkiinde bulunan tesis, Alanya’ya 22 km, 
Antalya Havalimanı’na 105 km, Gazipaşa Havaalanı'na 58 km ve Akseki-Konya- Ankara 
yol ayrımına sadece 27 km uzaklıktadır.

ODALAR

Premium Odalar (ana binada bulunan ve deniz manzaralı): Balkon, duş, kablosuz 
ıṅternet (ücretsiz), merkezi klima, minibar (ücretli), oda servisi (ücretli), saç kurutma 
makinesi, telefon (ücretli), banyo, uydu yayını, zemin parke.

Flora Odalar (bahçe içerisinde bulunan ve bahçe manzaralı): Balkon, duş kablosuz 
ıṅternet (ücretsiz), küvet, minibar (ücretli), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, 
split klima, telefon (ücretli), banyo, uydu yayını, zemin parke.

YİYECEK & İÇECEK
Alkosüz Premium Herşey Dahil
Tesiste sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve gece yemeği açık büfe olarak 
sunulmaktadır.
Tesiste alkol satışı bulunmamaktadır.
Dondurma (ücretsiz), taze sıkılmış meyve suları (ücretsiz), Türk kahvesi (ücretsiz)

A'La Carte Restoranlar
Minimum 7 gece konaklama yapan misafirlere sadece 1 kez A'La Carte Restoran 
kullanımı rezervasyonlu ve ücretsizdir.

AKTİVİTELER
Animasyon, dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz)

ÇOCUK
Her yaşta çocuk için ayrı ve özel olarak tasarlanmış pek çok aktivite ve hizmet sunan 
Adin Beach Hotel, çocuklarınızın harika bir tatil ve eğlence dolu günler yaşayacağı 
benzersiz bir masal diyarı.

Çocuklar için sunulan ayrıcalıklar; kapalı ve açık havuzlar, deniz, kreş, mini club, çocuk 
menüsü, mini disco, birbirinden farklı oyun alanından oluşan Splash Su Parkı ve 
çocuklarınızı eğlendirecek daha birçok alternatif.

Bakıcı (ücretli), mini club, oyun bahçesi.

SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), spa center 
(ücretli), Türk hamamı (ücretsiz)

TESİS HAKKINDA
Bayanlar için tatlı su havuzları: 1 adet 80 m² ve 1,20 cm derinliğinde tatlı su havuzu
1 adet 190 m² ve 1,50 cm derinliğinde tatlı su havuzu
1 adet 100 m² ve 1,20 cm derinliğinde kaydıraklı tatlı su havuzu
1 adet 11 m² ve 0,30 cm derinliğinde çocuk tatlı su havuzu
1 adet 120 m² ve 1,40 cm derinliğinde kapalı ve ısıtmalı havuz 
(sezonluk olarak kullanılmaktadır)
1 adet 7 m² ve 0,40 cm derinliğinde kapalı ve ısıtmalı çocuk havuzu 
(sezonluk olarak kullanılmaktadır)
1 adet 100 m² alana kurulu Splash Çocuk Parkı 

Bay için tatlı su havuzları: 1 adet 100 m² ve 1,40 cm derinliğinde tatlı su havuzu
1 adet 100 m² ve 1,20 cm derinliğinde kaydıraklı tatlı su havuzu
1 adet 22 m² ve 0,40 cm derinliğinde çocuk tatlı su havuzu
1 adet 120 m² ve 1,40 cm derinliğinde kapalı ve ısıtmalı havuz 
(sezonluk olarak kullanılmaktadır)
1 adet 7 m² ve 0,40 cm derinliğinde kapalı ve ısıtmalı çocuk havuzu 
(sezonluk olarak kullanılmaktadır)

Ortak Havuz (Aile Havuzu): Misafirlerimizin aileleriyle birlikte ortak olarak 
kullanabilecekleri, premium binanın ön kısmında bulunan havuzumuzdur. 
Şezlong ve şemsiye hizmeti ücretsiz olarak sunulacaktır. 
1 adet 260 m² ve 1,40 cm derinliğinde tatlı su havuzu
1 adet 100 m² ve 1,40 cm derinliğinde AQUA tatlı su havuzu
1 adet 12 m² ve 0,30 cm derinliğinde çocuk tatlı su havuzu

Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), kuaför (ücretli), kuru 
temizleme (ücretli), ütü servisi (ücretli)

Evcil hayvan kabul edilmez.

3
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ANNABELLA DIAMOND HOTEL & SPA

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Annabella Diamond Hotel & Spa, Alanya-İncekum mevkiinde 10.000 m2 alan üzerine 
kurulmuş olup toplam 229 odası bulunmaktadır. Antalya Havaalanı'na 100 km, Alanya 
merkeze 20 km, denize sıfır mesafededir.

ODALAR

Kara Manzaralı Odalar 25 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk konaklar.
Balkon, kablosuz ıṅternet (ücretli), kasa (ücretli), minibar (ücretsiz), saç kurutma 
makinesi, split klima telefon (ücretli), banyo, laminant zemin.

Deniz Manzaralı Odalar 25 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk konaklar.
Balkon, kablosuz ıṅternet (ücretli), kasa (ücretli), minibar (ücretsiz), saç kurutma 
makinesi, split klima, telefon (ücretli)

Minibar'a sadece giriş günü soft içecek dolumu yapılır. Diğer günler yalnızca su dolumu 
yapılır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, geç kahvaltı, sahil bar, pastane, öğle yemeği, akşam yemeği, gece çorbası, 
24 saat lobby bar.

Herşey Dahil Plus
Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde 
yerli alkollü alkolsüz içecekler ücretsizdir. 

Dondurma (ücretsiz), şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), 
Türk kahvesi (ücretsiz), yabancı ıç̇ecekler (ücretli)

AKTİVİTELER
Haftanın 6 günü gündüzleri çeşitli animasyon aktiviteleri ve akşamları 21:00-23:00 
saatleri arasında soft animasyon yapılmaktadır. 

Aerobik (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), plaj voleybolu, su jimnastiği

ÇOCUK
Mini club tesis tarafından belirlenen saatlerde 04-12 yaş arası çocuklar için hizmet 
vermektedir.

Mini club, oyun bahçesi

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), Türk hamamı (ücretsiz)

TESİS HAKKINDA
Havuz ve plaj özellikleri: Tesiste özel plaj ve 1 adet açık havuz bulunmaktadır.

Annabella Park Otel'in kendi resepsiyonu ve restoranı vardır. Annabella Park Otel, sahil 
ve Diamond Otel'e yaklaşık 300 m uzaklıktadır. Alt geçit mevcuttur.

Annabella Park misafirleri, Diamond Otel'de restoran hariç diğer imkanlardan 
faydalanabilmektedir.

Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretli), genel alanlarda kablosuz 
ıṅternet (ücretli), kuaför (ücretli), market (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz)

Evcil hayvan kabul edilmez.

2
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Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

ANNABELLA PARK OTEL

Sahil
Denize 300 m mesafededir.

KONUM

Avsallar mevkiindeki tesis, Antalya Havalimanı'na 98 km, Barlar Sokağı'na 26 km, 
Alanya şehir merkezine 26 km mesafededir.

ODALAR

Odalarda; klima, banyo, kablo/uydu yayını, minibar, kasa, duş, telefon, banyoda telefon 
ve televizyon bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK 
Her Şey Dahil Plus 
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10.00-23.00 arası ücretsiz. Ücretsiz 
dondurma saati bulunuyor. 07.00-10.00 Kahvaltı, 10.00-10.30 Geç Kahvaltı,  
12.00-17.00 Pastane (Diamond Hotel'de), 12.30-14.00 Öğle Yemeği, 12.00-16.00 
Snack Servis, 19.00-21.30 Akşam Yemeği 

AKTİVİTELER
Aerobik, fitness center, su sporları, soft animasyon, dart, (Diamond Hotel'de), plaj 
voleybolu.

ÇOCUK
Mini club (Diamond Hotel'de), çocuk bakıcısı ve çocuk havuzu mevcut.

TESİS HAKKINDA
Annabella Park Otel, şık bahçesinde yer alan yüzme havuzuyla da güneşin tadını 
doyasıya çıkartabileceğiniz bir tatil sunuyor. Hamam, spa (Diamond Hotel'de) 
sauna, masaj ve gibi imkanlarıyla günlük yaşantınızın stresini söküp atacak, ferah 
konforlu odalarıyla keyifli bir dinlenme imkanı bulabileceksiniz. Restoranında 
lezzetli açık büfe kahvaltı, brunch, öğle yemeği, akşam yemeği ve gece yarısı 
çorba ikram edilmektedir. Havuz kenarında bardan serinletici bir içecek alabilir 
ya da gönlünüzce eğlenebilirsiniz. Ayrıca yolun karşısında yer alan Annabella 
Diamond Hotel'in restaurant harici tüm aktivitelerinden de faydalanabileceksiniz.  
Denize 300 m mesafede bulunan tesisin, 100 m uzunluğunda kum plajı mevcut. Plaja 
ulaşım alt geçit ile sağlanıyor. Plajda şezlong, şemsiye ve minder ücretsiz olup plaj 
havlusu depozitolu. Tesiste ayrıca; açık havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır.

2
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HEDEF RESORT & SPA

Sahil
Denize 50 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Hedef Resort & Spa; Alanya'ya 9 km, Alanya Kalesi'ne 11 km, Damlataş'a 10 km dir.

ODALAR

Standart odalar 26 m2'dir.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-10:30)
Snack Bar (12:00-17:00)
Dondurma (12:00-17:00)
Gözleme (12:00-16:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Pasta ve Çay Servisi (16:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Gece Çorbası (23:30-00:30)

Ultra Her Şey Dahil
Konsept dahilinde belirtilen saatlerde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz. 
Konseptte belirtilmeyen ithal içecekler ve taze meyve suları ücretlidir

AKTİVİTELER 
Tenis (ücretsiz), Dart (ücretsiz), Animasyon, Voleybol, Tenis Sahası Işıklandırması 
(ücretli), Basketbol, Aerobik-Step (ücretsiz), Masa Tenisi (ücretsiz), Mini Futbol (ücretsiz).

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, spa center (ücretli), masaj (ücretli), fitness 
(ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz).

ÇOCUK
Hedef Resort Hotel' de çocuklar koca bir dünyaya giriş yaparak çocuk kulubü 
müziklerimiz eşliğinde Hedef Resort aktiviteleri ile eğitici,öğretici ve eğlenceli saatler 
geçirecek; su oyunlarına, sanat çalışmalarına ve yarışmalara katılıp tatili doyasıya 
yaşayacaklar.

TESİS HAKKINDA
Hedef Resort & Spa Hotel, ailenizle gönlünüzce ve rahatça tatil yaparken, size beklenenin 
fazlasını sunan güzel bir tesistir. Deniz-kum-güneş tatili, bir şehir gezisi yada iş seyahati 
hiç farketmez, hayalinizdeki konaklamayı otellerimizde rahatlıkla bulabilirsiniz.

Denize sıfır bir konuma sahip bulunan otel içerisinde 2 Adet havuz bulunmaktadır. 
Bunlardan biri aquaparklıdır. ve 1 adet kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Misafirler, 
açık havuzu 08:00 ile 19:00 saatleri arasında, kapalı havuzu 08:00 ile 19:00 saatleri 
arasında kullanabilirler.

Balayı Uygulaması
Odaya meyve sepeti, şarap
Oda süslemesi
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

HEDEF BEACH RESORT & SPA

KONUM

Hedef Beach Resort & Spa; Alanya'ya 9 km, Alanya Kalesi'ne 11 km, Damlataş'a  
10 km dir.

ODALAR

Standart Odalarda;  
Duş, saç kurutma makinesi, çalışma masası, banyo, split klima, minibar (ücretsiz), kasa 
(ücretsiz), buklet banyo ürünleri.

YİYECEK & İÇECEK 
Kahvaltı (07:30-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-10:30)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Snack ikram (12:00-16:00)
Çay Saati (16:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Gece Çorbası (23:00-00:00)

Ultra Her Şey Dahil
Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri ile yemeklerde alınacak olan, tesisin belirlemiş 
olduğu markalar dahilinde yerli içki ve içecekler ücretsizdir. 

AKTİVİTELER
Ücretsıż Aktıv̇ıṫeler: Fitness center, aerobic & fitness, dart, mini futbol, basketbol, tenis, 
voleybol, masa tenisi, çocuk animasyonları, mini bar, kapalı ve açık yüzme havuzu, 
hamam & sauna, aqua park, plaj, vitamin bar, disco, amphitheatre lobby ve lobby bar, 
pastane, mini club, ıṅternet.

Ücretlı ̇ Aktıv̇ıṫeler: Oda servıṡı ̇ (24 saat), güzellık̇ & kuaför salonu, terapı ̇ & masaj,  
SPA VIP salonu, araç kıṙalama, tenıṡ ışıklandırması, market & dükkanlar, su sporları, 
günlük gezı ̇programları ve turlar

SPA VE SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA Center (ücretli), 
jakuzi (ücretli), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz).

ÇOCUK
Hedef Beach Hotel'de çocuklar  koca bir dünyaya giriş yaparak çocuk kulubü müziklerimiz  
eşliğinde Hedef Beach aktiviteleri ile eğitici,öğretici ve eğlenceli saatler geçirecek; su 
oyunlarına, sanat çalışmalarına ve yarışmalara katılıp tatili doyasıya yaşayacaklar.

TESİS HAKKINDA
Otelimiz konaklayan misafirlerimizin konforlu ve rahat bir ortamda güzel vakit 
geçirebilmeleri için her detay düşünülerek dizayn edilmiştir.

Deniz, Kum Güneş
Denize yakınlığı ve kendine özel plajıyla denizin, kumun ve güneşin tadını çıkaracaksınız. 
Dilerseniz havuz başında da günün keyfini çıkarabilirsiniz.

Enfes Yemekler
Ultra herşey dahil yeme-içme konseptimiz tüm gün açık büfe servise sunulur. Ayrıca 
5 gece üstü konaklamalarda veya balayı, evlilik yıl dönümü konseptlerimizde Osmanlı 
ve Balık Restoranlarımızda siz değerli müşterilerimizi ağarlamaktan mutluluk duyarız.

Otopark (açık), market (ücretli), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda 
kablosuz ıṅternet (ücretsiz), evcil hayvan (kabul edilmez), kuru temizleme (ücretli), 
havalimanı transferi (ücretli), çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli).
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Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Tesis Alanya'ya 1 km mesafededir.

ODALAR

Hedef Kleopatra Golden Sun, 298 odasıyla misafirlerine hizmet vermektedir.

YİYECEK & İÇECEK
07:30-10:00 Kahvaltı
12:30-14:00 Öğle Yemeği
16:00-17:00 Pasta ve Çay servisi
19:00-21:00 Akşam Yemeği
Her Şey Dahil: Konsept dahilinde yerli, alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-23:00 saatleri 
arasında ücretsiz

AKTİVİTELER
Ücretsıż Aktıv̇ıṫeler: Fitness center, aerobic, çocuk animasyonları, mini bar, açık yüzme 
havuzu, aqua park, plaj, vitamin bar,  lobby ve lobby bar, pastane, mini club, ıṅternet. 
Ücretlı ̇Aktıv̇ıṫeler: Oda servıṡi, güzellık̇ & kuaför salonu, terapı ̇& masaj, SPA VIP salonu, 
hamam sauna, araç kıṙalama, konsepte dahıl̇ olmayan yıẏecek & ıç̇ecekler, Türk kahvesı,̇ 
Taze sıkılmış meyve suları, ıċe tea, kapucchıṅo, dondurma, tenıṡ ışıklandırması, kıṙalik 
kasa

SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, SPA Center (ücretli), masaj 
(ücretli), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli).

TESİS HAKKINDA
Hedef Kleopatra Golden Sun, Pencerenizden görünen sonsuz Akdeniz mavisinde 
güzelliğin tadını çıkarırken, bulunduğunuz ortamın her köşesine sinen huzur, içinizi 
yeniliyor, iyilik dolu bir dünyaya olan inancınızı canlandırıyor. 

Balayı Uygulaması: Odaya meyve sepeti ve içecek servisi, istediğiniz bir sabah odaya 
kahvaltı servisi, oda süslemesi.

KONUM

Tesis Alanya'ya 6 km mesafededir.

ODALAR

Standart odalar 25 m2'dir.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-09:30)
Geç Kahvaltı (09:30-10:00)
Snack Bar (12:00-16:00)
Dondurma (12:00-17:00)
Havuz Bar (12:00-16:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Pasta ve Çay Servisi (16:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Gece Çorbası (23:30-00:30)
Her Şey Dahil: Konsept dahilinde yerli, alkollü ve alkolsüz Içecekler 10:00-23:00 saatleri 
arasında ücretsiz. Konseptte belirtilmeyen ithal içecekler ve taze meyve suları ücretlidir.

AKTİVİTELER
Tenis (ücretsiz), dart (ücretsiz), animasyon, aerobik-step (ücretsiz), masa tenisi 
(ücretsiz), mini futbol (ücretsiz).

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA Center (ücretli), 
masaj (ücretli), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz.

ÇOCUK
Çocuklar Hedef Rose Garden aktiviteleri ile eğitici, öğretici ve eğlenceli saatler geçirecek; 
su oyunlarına, sanat çalışmalarına ve yarışmalara katılıp tatili doyasıya yaşayacaklar.

TESİS HAKKINDA
Hedef Rose Garden Hotel; deniz-kum-güneş tatili, bir şehir gezisi yada iş seyahati hiç 
farketmez, hayalinizdeki konaklamayı otellerimizde rahatlıkla bulabilirsiniz. 

HEDEF KLEOPATRA GOLDEN SUN

HEDEF ROSE GARDEN

Sahil
Denize 300 m mesafededir.

Sahil
Denize 250 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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İNCEKUM BEACH RESORT

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

İncekum mevkiindeki tesis, Alanya merkeze 28 km, Antalya Havalimanı’na 98 km 
ve Antalya şehir merkezine 108 km mesafede konumlanıyor.

ODALAR

Standart odalar 26 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk konaklar.
Mini bar günde 1 kez su ile doldurulur.
Balkon, banyo, buklet banyo ürünleri, duş, kasa (ücretsiz), LCD TV, split klima, minibar 
(ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, odalarda 
zemin laminant ve parke kaplıdır.

Aile odaları 35 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 3 çocuk konaklar.
Mini bar günde 1 kez su ile doldurulur.
Balkon, banyo, buklet banyo ürünleri, duş, kasa (ücretsiz), LCD TV, split klima, minibar 
(ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, odalarda 
zemin laminant ve parke kaplıdır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, geç kahvaltı, öğle yemeği, snack, çay, kahve, kek, akşam yemeği, gece yemeği, 
24 saat oda servisi (ücretli), pool bar beach bar, lobby bar disco (giriş ücretsiz, ıç̇ecekler 
ücretli)

Herşey Dahil
Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde bazı 
yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-24:00 arası ücretsizdir (disco hariç). Mini barda 
sadece su ücretsizdir.

Night Club (ücretli), yabancı içecekler (ücretli)

A'La Carte Restoranlar
A'La Carte Restoranlar rezervasyonlu ve konaklama süresince 1 kez ücretsiz. 
A'La Carte Restoranlar 01.06-30.09 tarihleri arasında hizmet vermektedir.

AKTİVİTELER
Aerobik (ücretsiz), animasyon, basketbol, binicilik (ücretli), dart (ücretsiz), jet ski (ücretli), 
masa tenisi (ücretsiz), plaj voleybolu, su jimnastiği, tenis (ücretsiz, gece ışık ücretli), 

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), sauna (ücretsiz), Türk hamamı (ücretsiz)

TESİS HAKKINDA
Havuz ve Plaj Özellikleri :Tesis’in kendisine ait plajı bulunmakta olup şezlong ve şemsiye 
ücretsizdir. Açık havuz, aqua park, çocuk havuzu, çocuk kaydırağı, denize sıfır, ıṡkele, 
kapalı havuz, kaydıraklı havuz, kum-çakıl karışık plaj, şezlong ve şemsiye.
 

Operasyon saatlerinde otel tarafından değişiklik olabilir.

Berber (ücretli), çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretsiz)

Ücretsiz internet wı-̇fi lobby, pool bar ve snack bar’da sağlanmaktadır. 

Kuaför (ücretli), kuru temizleme (ücretli), market (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), 
ütü servisi (ücretli)

Evcil hayvan kabul edilmez.
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Sahil
Denize 150 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

THE LUMOS DELUXE

KONUM

The Lumos Deluxe Resort & SPA Hotel 12.000 m² lik alanda kurulmuş olup Mayıs 2016 
tarihinde hizmete açılmıştır. Mahmutlar şehir merkezine 3 km, Alanya şehir merkezine 
15 km, Gazipaşa Havalimanı'na 25 km, Antalya Havalimanı'na 155 km, özel plajımız 
(geçiş yolu ve tünel bağlantılı) 150 m uzaklıkta bulunmaktadır.

ODALAR

Tüm odalar balkonlu, zemin seramik ve laminant kaplı, elektronik kapı kartı, kanepe 
veya koltuk, mini bar, su ısıtıcısı, çay/kahve set up, ulusal ve uluslararası uydu yayınlı 
TV, bornoz, özel banyo malzemeleri, saç kurutma makinesi, WC, duş banyo, banyoda 
telefon, merkezi klima (WRF), elektronik emanet kasası mevcuttur. 
Oda temizliği hergün, havlu ve tekstil değişimi üç günde bir yapılmaktadır. 
İstek üzerine odalara bebek yatağı yerleştirilir. Tüm odalar sigara içilmeyen odalardır.

Standart Oda: 28 m² genişliğinde, modern dekorasyon ile tasarlanmıştır. Deniz, yandan 
deniz ve kara manzaralıdır. Maksimum kapasite 3+1 kişidir. 
Engelli Odası: Engelli odaları 24 m2, maksimum 3 kişilik konaklamalar için uygundur ve 
kara manzaralıdır.
Aile Odası (ROH): 60 m² genişliğinde, 2 yatak odasından oluşur.  Ebeveyn yatak odası 
french bed, diğer yatak odası twin bed ayrıca arada hol ve ayrı giriş kapıları mevcuttur. 
Odada 2 ayrı banyo ve WC mevcuttur. Kara ve Dağ manzaralıdır. Maksimum kapasite 
5 kişidir.
Deluxe Oda (ROH): 32 m² genişliğinde, french bed ve twin bed, duş, WC ve terasında 
jakuzi, şezlong ve oturma grubu donanımlıdır. Kara manzaralıdır. Maksimum kapasite 
3 kişidir.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, geç kahvaltı, snack ık̇ramlar, pastane, öğle yemeği, akşam yemeği, A'La Carte 
restoran, gece çorbası. 

Barlar: Restoran & servis bar, pool bar, snack bars, disco club, 24 saat lobby lounge bar.

Ultra Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler dahil olup, tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsizdir. 
Dondurma (ücretsiz), nargile (ücretli), şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları 
(ücretli) Türk kahvesi (ücretsiz), yabancı içecekler (ücretli)

A'La Carte Restoranlar
Osmanlı Restoran, Osmanlı mutfağının zengin menü ve meze çeşitleri ile misafirlere 
hizmet vermektedir. Akdeniz Restoran, taze Akdeniz balıkları ve denizlerin mahsulleri 
zengin içki çeşitleri ile beraber sohbetlerinizi farklı mekanı ile renklendiriyor. Asya A'La 
Carte Restoran'da bu yıl hizmet vermeye başlamıştır.

A'La Carte Restoranlara minimum 2 gün önceden rezervasyon alınmaktadır. 
Otelde uygulanmakta olan giyim kurallarına göre, restoranlara ıslak mayo ve terlik 
gibi kıyafetlerle girilememektedir. A'La Carte Restoranlar belirli rezervasyon sayısına 
ulaşınca misafirlere hizmet verecek olup, operasyon tarih ve saatleri mevsim koşullarına 
göre belirlenecektir. A'La Carte Restoranlardan minimum 4 gece ve üzeri konaklama 
yapan misafirler faydalanabilir. A'La Carte Restoranlarda konaklama süresi boyunca bir 
defa ücretsiz faydalanılabilir.

AKTİVİTELER
Aerobik (ücretsiz), animasyon, banana (ücretli), basketbol, bilardo (ücretli), canlı müzik, 
dart (ücretsiz), jet ski (ücretli), kano (ücretli), masa tenisi (ücretsiz), oyun salonu (ücretli), 
plaj voleybolu, rüzgar sörfü (ücretli), su jimnastiği, su kayağı (ücretli), tenis (gece-ışık, 
ücretli)

SPA & SAĞLIK
Spa merkezinde kese, masaj, cilt bakımı ücretlidir. Buhar banyosu (ücretsiz), fitness 
(ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), solarium (ücretli), spa center (ücretli),  
Türk hamamı (ücretsiz)

ÇOCUK
Mini club 04-12 yaş arası çocuklar içindir. Çalışma saatleri 10:00-12:00, öğleden sonra 
14:00-17:00 arasındadır.
Bakıcı (ücretli), çocuk kaydırağı, mini club, oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Aquapark (10:00-12:00/14:00-16:00) Saatler sezon içinde değişiklik gösterebilir ve 
hava şartlarına bağlı olarak kapatılabilir. 
Açık havuz, aqua park, çocuk havuzu, çocuk kaydırağı, kapalı havuz, kaydıraklı havuz, 
kum-çakıl karışık plaj, şezlong, şemsiye, berber (ücretli), çamaşırhane (ücretli), doktor 
(ücretli), emanet kasa (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuaför 
(ücretli), kuru temizleme (ücretli), market (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü 
servisi (ücretli) 
Balayı Uygulaması: Balayına gelen misafirler için özel oda süslemesi bornoz, zengin 
buklet malzemesi, girişte odaya meyve sepeti ve şarap ikramı.
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TİTAN GARDEN HOTEL

Sahil
Denize 250 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Tesis Konaklı mevkiinde bulunup Alanya 12 km, havaalanına 60 km, denize 250 m 
mesafesi bulunmaktadır. 

ODALAR

Standart Odalar: 18-24 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk konaklar.
Balkon, banyoda duş yada küvet, kasa (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, 
telefon (ücretli), uydu yayını, seramik veya laminant zemin

Aile Odası Tip 1 (Tek oda): 28 m2 olup maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklar.
Balkon, banyoda duş yada küvet, kasa (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, 
telefon (ücretli), uydu yayını, seramik ve laminant zemin.

Aile Odası Tip 2 (Çift oda, bağlantı kapılı): 32-48 m2 olup maksimum 3 yetişkin + 2 
çocuk konaklar.
Balkon, banyo, duş, kasa (ücretli), küvet, saç kurutma makinesi, split klima, telefon 
(ücretli), seramik ve laminant zemin.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, gece büfesi/çorba, snack saati vs, coffee break 
(kek ve kuru pasta),  dans bar.

Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler dahil olup, tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsizdir. İçecekler 10:00-24:00 arası 
ücretsizdir.

Taze sıkılmış meyve suları (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretli), Türk kahvesi, mini bara 
girişte bir kez su+soda konur.

AKTİVİTELER
Animasyon şovları, sürpriz şov geceleri, dans bar.

Aerobik (ücretsiz), banana (ücretli), bilardo (ücretli), dart (ücretsiz), jet ski (ücretli),  
masa tenisi (ücretsiz), oyun salonu (ücretli), plaj voleybolu, su jimnastiği

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), jakuzi (ücretli), masaj (ücretli), sauna (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz)

ÇOCUK 

4-12 yaş çocuk kulübü (10:00-12:00/14:30–17:00), oyunlar, mini disko, oyun bahçesi,
çocuk kaydırağı, mini club.

TESİS HAKKINDA
2 açık havuz, 2 çocuk havuzu ve 2 kaydıraklı aquapark mevcuttur.
Plaj havlusu & şezlong minderi havuz başında ve sahilde ücretlidir.

Wireless internet lobby’de mevcuttur.

Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), kuaför (ücretli), market (ücretli)

Evcil hayvan kabul edilmez. 
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Sahil
Denize 250 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

TİTAN SELECT HOTEL

KONUM

Titan Select Hotel, Alanya-Konaklı’da bulunup, Alanya’ya 12 km, Antalya Havalimanı’na 
110 km, Konaklı’ya 800 m uzaklıkta yer almaktadır. Denize 250 m mesafededir.

ODALAR

Standart Odalar 28 m2 olup maximum 2 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya 
uygundur.

Aile Odaları 45 m2 olup maximum 4 yetişkin veya 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya 
uygundur.

Balkon, duş, kablosuz ıṅternet (odada wireless ücretlidir), kasa (ücretli), küvet, minibar 
(ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, telefon (ücretli), banyo, uydu yayını, laminant 
zemin.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, geç kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, gece büfesi/çorba, beach snacks 
spagetti, salata, hamburger, coffee break (kek ve kuru pasta), Dans Bar (ıç̇ecekler 
konsept dahilindedir).

Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe olup konsept dahilindedir. Tesisin belirlemiş 
olduğu markalar dahilinde yerli içecekler ücretsizdir. 

Yiyecek servisi 07:00-24:00, içecek servisi 10:00-24:00 saatleri arasında geçerlidir.

A'La Carte Restoranlar
Tethys Restoran A'La Carte (Deniz Ürünleri)
Themis Restoran A'La Carte (Türk Mutfağı)
A'La Carte Restoranlarımız 19:30-21:00 saatleri arası hizmet vermektedir. 
A'La Carte Restoran (min. 5 gün konaklamada 1 kez) kullanılabilir.

AKTİVİTELER 
Aerobik (ücretsiz), banana (ücretli), bilardo (ücretli), dart (ücretsiz), jet ski (ücretli), masa 
tenisi (ücretsiz), plaj voleybolu, su jimnastiği, su kayağı (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), jakuzi (ücretli), masaj (ücretli), sauna (ücretli), hamam (ücretsiz)

ÇOCUK
4-12 yaş çocuk kulübü (10:00-12:00/14:30–17:00), oyunlar, mini disko, mini video,  
mini şov, oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Havuz ve plaj özellikleri: 2 adet açık yüzme havuzu, 1 adet kapalı yüzme havuzu, 2 adet 
çocuk havuzu mevcuttur. Havuzlar tatlı su olup kapalı havuz kış aylarında ısıtmalıdır. 

Wireless ıṅternet lobby’de mevcut olup (ücretsizdir)

Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), kuru temizleme (ücretli), market (ücretli), ütü 
servisi (ücretli).

Evcil hayvan kabul edilmez.
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CLUB HOTEL TİTAN

Sahil
Denize 100 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Tesis Kargıcak mevkiinde bulunmakta olup Alanya merkeze 16 km, Antalya Havaalanı'na 
150 km, denize 100 m mesafededir. Gazipaşa Havalimanı'na 35 km mesafededir.

ODALAR

Standart Oda 15 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar.
Balkon, banyo, duş veya küvet, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, 
telefon (ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, zemin seramik.

Aile Odası 28 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk konaklar.
Minibara girişte 1 kez su ve soda konur.
Balkon, banyo, duş veya küvet, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, 
telefon (ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, zemin seramik.

Engelli Odası 15 m2 olup maksimum 2 yetişkin konaklar.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, gece büfesi /çorba, beach snacks, coffee break 
(kek ve kuru pasta)

Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler dahil olup, tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsizdir. İçecekler 10:00-24:00 arası 
ücretsizdir.

Taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı içecekler (ücretli)

AKTİVİTELER
Animasyon şovları, türk gecesi, dans bar, aerobik (ücretsiz), banana (ücretli), dart 
(ücretsiz), jet ski (ücretli), masa tenisi (ücretsiz), plaj voleybolu, su kayağı (ücretli), 
plaj havlusu ve minder ücretsizdir.

SPA & SAĞLIK
Masaj (ücretli), sauna (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz)

ÇOCUK 
4-12 yaş çocuk kulübü (10:30-12:00/15:00-17:00) 

Oyunlar, mini disko, oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Tesis denize 100 m mesafede olup özel plajı bulunmaktadır.

Açık havuz, çocuk havuzu, kum-çakıl karışık plaj, şezlong, şemsiye.

Odalarda kasa yoktur, kasalar resepsiyonda bulunup ücretlidir.

Wireless internet genel alanlarda mevcuttur.

Berber (ücretli), çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretli), genel 
alanlarda kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kuaför (ücretli), market (ücretli), uyandırma servisi 
(ücretsiz)
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Sahil
Denize 500 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

SUI RESORT HOTEL

KONUM

Antalya şehir merkezine 108 km, Antalya Havalimanı’na 98 km, Alanya’ ya 30 km 
mesafede bulunmaktadır. Denize 500 m mesafededir, kendi özel sahiline sahiptir ve 
gün boyu shuttle servis vardır.

ODALAR

Standart Odalar 25 m2 olup 1 yetişkin, 2 yetişkin + 2 çocuk konaklaması için uygundur.

27 Aile Odası (45 m²) (2 yatak odası)

Standart oda özelliklerine ek olarak; 2 yatak odası, 1 banyo ve 2 adet televizyonuyla 
çocuklu ailelere konforlu bir tatil imkanı sunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK 
07:00-10:00 Kahvaltı 
10:00-10:30 Geç Kahvaltı
12:30-14:00 Öğle Yemeği
19:00-21:00 Akşam Yemeği 
24:00-01:00 Gece Çorbası 
10:00-24:00 Havuz Bar 
10:00-02:00 Lobby Bar
10:00-17:00 Sahil Bar
24:00-02:00 Disco 
12:00-16:00 Snack
12:00-16:00 Pastane

Her Şey Dahil 
Sui Resort “Her Şey Dahil” sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemin amacı misafirlerin 
beklentilerini kusursuz hizmet anlayışıyla karşılamaktır. Her Şey Dahil konsept dahilinde 
tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz servis edilir. Markalı import içecekler 
ücrete tabidir.

Osmanlı Mutfağı
Balık Mutfağı

A'La Carte Restoranlar minimum 7 gece konaklamalarda 1 defa kullanılmak üzere 
ücretsizdir. 

AKTİVİTELER
Gün boyu sportif aktiviteler, yarışmalar ve değişik oyunların yanı sıra, akşam anfitiyatroda 
sahnelenen özel showlar, canlı müzik performansları, özel partiler tatilinizi eğlenceli 
geçirmenizi sağlayacaktır.

Havuz, kapalı havuz, aqua park, masa tenisi, dart, aerobik, su topu, fitness salonu, 
konseptli partiler.

SPA & SAĞLIK
Uzakdoğu terapilerinin yanı sıra tüm Avrupa masaj ve bakımlarının sunulduğu Sui 
Resort Spa merkezinde, misafirlerin isteği doğrultusunda kişisel bakım programları 
hazırlanmaktadır. Sui Resort hamam, sauna, buhar odası, dinlenme odaları, klasik masaj 
odaları, özel masaj bölümlerinden oluşan SPA Merkezinde misafirlerine kusursuz hizmet 
sunmaktadır. Spa ünitemizin içinde yer alan VIP Spa’mız kendilerini özel ve yalnız 
hissetmek isteyen misafirlerimiz için ekstra olarak hizmet vermektedir.

ÇOCUK
Çocuk havuz aktivitesi, çocuk büfesi, mini club, çocuk kaydırağı, oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Sui Resort Akdeniz’in incisi Alanya’nın Okurcalar bölgesinde sakin, şehrin gürültüsünden 
arınmış büyüleyici atmosferi ve bu atmosferle bütünleşmiş mimarisiyle 9000 m² alana 
kurulu olup 307 konforlu odaya sahiptir.

Aquapark 10:30–12:00 ve 14:30–16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.  
Sui Resort muhteşem doğası ile bütünleşen havuzu ile maksimum yoğunlukta iken bile 
misafirlerine rahat ve keyifli bir tatil imkânı sunmaktadır. Açık havuzlarımız su kaydırakları 
veya havuz oyunları gibi değişik alternatifleri kapsayan eğlence etkinliklerine göre özel 
olarak tasarlanmıştır. 1 adet kapalı yüzme havuzu bulunmakta olup spa merkesinde yer 
almaktadır. Havuzlar ve sahilimiz hava şartlarına göre hizmet vermektedir.

Çocuk havuzları yüzmenin ve kaydıraklarda kaymanın tadını çıkarmak için özel olarak 
düzenlenmiştir. Çocuk havuzlarının güvenli ve sıcak ortamı, hem anne-babalar için, hem 
de çocuklar için gözde mekân haline gelmektedir.
Açık çocuk havuzu 35 cm Derinlik
Kapalı çocuk havuzu 35 cm Derinlik

4



setur.com.tr52 I ALANYA setur.com.tr

SAPHIR HOTEL

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Tesis Konaklı mevkiinde olup Gazipaşa Havalimanı'na 57 km, Alanya merkeze 12 km, 
denize sıfır mesafede bulunmaktadır.

ODALAR

Standart odalar 22-26 m2 olup maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklar.
Odalarda yerler halı kaplama veya seramik, kara-havuz ve deniz manzaralıdır. 

Banyo, duş, WC, kasa (ücretli), küvet, merkezi klima (01.06-30.09 tarihleri arasında), 
minibar (ücretsiz), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), uydu yayını, zemin halı, 
seramik zemin.

Villa Elite odaları 25-27 m2 olup maksimum 3 yetişkin konaklar.
Villalarda zemin seramik kaplıdır.
Kasa (ücretli), split klima, minibar (ücretsiz), su ısıtıcı ile çay/kahve set-up, banyo, uydu 
yayını.

Villa Standart Deluxe odalar 28-30 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar. 
Kasa (ücretli), split klima, minibar (ücretsiz), su ısıtıcı ile çay/kahve set-up, banyo, küvet, 
WC, uydu yayını, halı zemin.

Villa Family Deluxe Suit odalar 33-35 m2 olup maksimum 5 yetişkin konaklar.
split klima, minibar (ücretsiz), su ısıtıcı ile çay / kahve set-up, banyo, uydu yayını, zemin 
seramik.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, geç mini büfe, öğle yemeği, kahve ve kek, akşam yemeği, gece çorbası
Barlar: Aqua bar, diamond bar, ottoman bar, restoran bar, disco bar (giriş ücretsiz olup 
yerli içecekler ücretsizdir-00:00-02:00) 24 saat lobby bar (çay, kahve ve su ücretsizdir.)

Herşey Dahil Plus (10:00-02:00)
Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve 10:00-24:00 saatleri arasında otelin belirlediği 
markalar dahilinde yerli içecekler konsepte dahildir.

A'La Carte Restoranlar (15.05-01.10 tarihleri arası)
Türk A'La Carte Restoran (Türk Mutfağı)
İtalyan A'La Carte Restoran (İtalyan Mutfağı)
A'La Carte Restoranlar 7 günlük konaklamalarda sadece 1 defa ücretsizdir. 
Diğer kullanımlar menü üzerinden ücretli olup 19:00-21:30 saatleri arasında hizmet 
vermektedir.

AKTİVİTELER
Full animasyon, gündüz ve akşam devamlı aktivite, amfitiyatro, basketbol, bilardo 
(ücretli), dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), mini futbol (ücretsiz), plaj voleybolu 
(ücretsiz). 

SPA & SAĞLIK
Güzellik Odası mevcut olup ücretlidir.
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), spa center 
(ücretli), Türk hamamı (ücretsiz)

ÇOCUK 
Mini Club 04-10 yaş çocuklar içindir, otelin açılışından kapanışına kadar hizmet 
vermektedir.
Açık hava sinema gösterisi 15.05-01.10 tarihleri arasında hizmet vermektedir.
Bakıcı (ücretli), çocuk havuz aktivitesi, çocuk kaydırağı, mini club, oyun bahçesi

TESİS HAKKINDA
mavi bayrak, yesil anahtar ve yesil yıldız belgelerine sahip olan tesis, 55.000 m2 alana 
sahiptir ve geniş bir botanik bahçesi bulunmaktadır.

Havuz ve Plaj Özellikleri: 800 m2 açık yüzme havuzu,bağımsız çocuk havuzu olan 
400 m2 villa yüzme havuzu ve 100 m2 kapalı yüzme havuzu mevcuttur. 3 su kaydırağı 
havuzda, 1 su kaydırağı iskelenin üstünden denizedir.

Şezlong şemsiye ve ücretsiz olup plaj havlusu haftada 3 defa ücretsiz değiştirilir. Açık 
havuz, aqua park, çocuk havuzu, denize sıfır, ıṡkele, kapalı havuz, kum-çakıl karışık plaj, 

Oyun odası mevcut olup ücretlidir.

Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretli), kuaför (ücretli)
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

SAPHIR RESORT & SPA

KONUM

Alanya Okurcular mevkiinde bulunan tesis, 18.000 m2 alan üzerine kurulu olup,  
333 odası bulunmaktadır. Şehir merkezine 500 m, Alanya şehir merkezine 33 km, 
Side’ye 27 km, Antalya Havalimanı’na 90 km uzaklıktadır. Denize sıfır mesafededir.

ODALAR

Standart Odalar (30 m2): Odalarda 1 yatak odası (1 French bed, 1 Single bed), klima, halı 
zemin, mini bar, uydu TV, müzik kanalı / bilgi kanalı (TV), dijital kasa (ücretsiz), telefon, 
küvet, WC, saç kurutma makinesi, balkon, su ısıtıcı (çay ve kahve), bebek karyolası 
(isteğe bağlı) bulunmaktadır.
Ara Kapılı Aile Odaları (39 m2):  Odalarda; 2 yatak odası (1 French bed, 2 Single bed), 
klima, halı zemin, mini bar, uydu TV, müzik kanalı / bilgi kanalı (TV), dijital kasa (ücretsiz), 
telefon, küvet, WC, saç kurutma makinesi, balkon, su ısıtıcısı (çay ve kahve), bebek 
karyolası (istek üzerine) bulunmaktadır.
Süit Odalar (51 m2): Odalarda; 2 yatak odası (1 French bed, 2 Single bed), klima, halı 
zemin, mini bar, uydu TV, müzik kanalı / bilgi kanalı (TV), dijital kasa (ücretsiz), telefon, 
küvet, WC, saç kurutma makinesi, balkon, su ısıtıcısı (çay ve kahve), bebek karyolası 
(istek üzerine) bulunmaktadır.
Balayı Süiti (52 m2): Odalarda; 1 yatak odası ve oturma alanı (1 French bed), klima, halı 
zemin, mini bar, uydu TV, müzik kanalı / bilgi kanalı (TV), dijital kasa (ücretsiz), telefon, 
jakuzili banyo, WC, saç kurutma makinesi, balkon, su ısıtıcısı (çay ve kahve), bebek 
karyolası (istek üzerine) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil Plus
Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Taze Meyve Suyu 07:00-24:00 (ücretli)
Geç Kahvaltı (10:00 - 11:00)
Lobide Türk Kahvesi (10:00-23:00)
Gözleme: (11:00 - 16:30)
Fast Food Restaurant (11:30 - 16:30)
Snack (11:30-16:30)
Snack Bar Çay & Kek (12:00 - 18:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Lokma (17:00 - 18:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
Gece Çorbası (23:30 - 00:30)
Dondurma (14:00 - 16:00)
Lobi Kahve ve Kek 24 saat

Ottoman Restaurant - Osmanlı Mutfağı (19:00 - 21:00)
Passione Restaurant - İtalyan Mutfağı (19:00 - 21:00)

A la carte restoranlar 15.05.2019 - 01.10.2019 tarihleri arasında hizmet vermektedir.  
(1 gün önce rezervasyon gereklidir.) Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfedir.  
Her şey dahil sistem 10:00 - 23:00 saatleri arasında geçerlidir.

Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretsiz), şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler
(ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz)

AKTİVİTELER
Ücretli Aktiviteler: Yelkenli, sörf, jet ski, banana, paraşüt, dalış okulu, bilardo, binicilik, 
oyun salonu, animasyon, tenis sahası ışıklandırması 
Ücretsiz Aktiviteler: Tenis (gündüz), tenis malzemeleri (raket-top), dart, plaj voleybolu, 
basketbol, masa tenisi

SPA & SAĞLIK
Tesiste; Türk hamamı (ücretli), wellness (ücretli), güzellik merkezi (ücretli), SPA Center 
(ücretli), masaj (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), sauna (ücretsiz) 
mevcuttur.

HAVUZ & PLAJ 
Tesiste 100 m uzunluğunda özel plaj, 1 adet kapalı, 1 adet açık yüzme havuzu ve aqua 
park bulunmaktadır. Çocuk havuzu ve şezlong-şemsiye mevcuttur.

ÇOCUK
Tesiste; çocuk büfesi, çocuklar için açık hava sineması, mini club ve oyun bahçesi 
bulunmaktadır. Mini Club, 04 - 11 yaş arası çocuklar için günün belirli saatlerinde hizmet 
vermektedir.

TESİS HAKKINDA
Aradığınız tüm konfora sahip Saphir Resort & SPA, iyi bir tatil geçirmeniz için çalışıyor. 

Ücretli Hizmetler: Bebek telsizi, bebek arabası, oda servisi, internet cafe, doktor, 
tekerlekli sandalye, kuaför, çocuk bakıcısı, çamaşırhane

Ücretsiz Hizmetler: Genel alanlarda kablosuz internet, uyandırma servisi, emanet kasa, 
plaj havlusu, minder, şezlong, güneş şemsiyesi
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WOME DELUXE HOTEL

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Tesis, Gazipaşa Havalimanı'na 70 km, Alanya merkeze 27 km, Antalya Havalimanı'na 
95 km mesafededir.

ODALAR

Promo Oda: Promo odalar otelin -1 ve -2. katlarında yer alan odalardır. Kara manzaralı 
ya da manzarasızdır. Max. oda kapasitesi 2+2 yada 3+1 dir. İlave yatak imkanı yoktur.
Uydu yayını, duş, çay-kahve seti, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), 
oda servisi (ücretli),LCD TV, zemin parke, merkezi isıtma, banyo, uyandırma servisi, su 
ısıtıcısı, merkezi klima, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), buklet banyo ürünleri.

Orman Manzaralı Superior Oda: Superior odalar 33-53 m2 arasındadır.
Uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, zemin parke, duş, kasa 
(ücretsiz), buklet banyo ürünleri, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, 
su ısıtıcısı, telefon (ücretli), merkezi ısıtma, minibar (ücretli ), çay-kahve seti, oda servisi 
(ücretli)

Orman Manzaralı Aile Odası: Aile odaları 43-68 m2 arasındadır.
Duş, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), uydu yayını, uyandırma servisi, merkezi 
ısıtma, LCD TV, kasa (ücretsiz), zemin parke, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), merkezi klima, 
minibar (ücretli), buklet banyo ürünleri, çay-kahve seti, su ısıtıcısı, oda servisi (ücretli), 
banyo. 

Orman Manzaralı Aile Suit Odası: Aile Suit odaları 70-107 m2 arasındadır.
Duş, minibar (ücretli), zemin parke, uydu yayını, kasa (ücretli), telefon (ücretli), merkezi 
klima, buklet banyo ürünleri, LCD TV, uyandırma servisi, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), 
oda servisi (ücretli), çay-kahve seti, saç kurutma makinesi, banyo, su ısıtıcısı, merkezi 
ısıtma.

YİYECEK & İÇECEK
Alkolsüz Herşey Dahil
Sabah kahvaltısı öğle ve akşam yemekleri açık büfe olup tesisin belirlemiş olduğu saatler 
ve markalar dahilinde tüm yerli içecekler ücretsizdir. 
Alkolsüz herşey dahil konsepti 00:30'a kadar geçerlidir.
Diyet büfesi (ücretsiz), şişeli ıç̇ecekler (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış 
meyve suları (ücretli), türk kahvesi (ücretsiz)

Kahvaltı (07:00-10:00), geç kahvaltı (10:00-11:00), snack ikram (10:00-18:00),
öğle yemeği (12:30-14:00), çay saati (16:00-18:00), akşam yemeği (19:30-21:00)
çocuk büfesi (19:00-20:00), gece büfesi (00:00-00:30)

Yemek ve içecek servis saatleri sezon ve yoğunluğa göre değişiklik gösterebilir.

AKTİVİTELER
Ücretsiz aktiviteler: Dart, futbol, masa tenisi, basketbol, animasyon, voleybol

Ücretli aktiviteler: Jet ski, oyun salonu, tenis, bowling, tenis (gece-ışık), bilardo, 
su kayağı, dalış okulu

TESİS HAKKINDA
Bugünün ıḣtiyaçlarına göre ormanın içerisinde sıfırdan inşa edilen dizayn edilen
120.000 m2'lik bir otelimizde, ilk konaklayanlar arasında yer alma imkanına sahipsiniz.

Çocuklarınızla mutlu bir  tatil geçirebilmeniz için otelimiz tamamen aile dostu konseptte 
tasarlanmıştır. Kısacık tatilinizde küçük metrekareli odalarda çocuklarınızla bir arada 
konaklamak zorunda değilsiniz. Standartların ötesinde standart odalar.
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

SEALIFE BUKET BEACH & RESORT

KONUM

Okurcalar mevkiindeki tesis; Avsallar merkeze 7 km, Side merkeze 27 km, Alanya 
merkeze 33 km, Gazipaşa Havalimanı'na 70 km, Antalya Havalimanı'na 95 km ve 
Antalya şehir merkezine 105 km mesafede konumlanıyor.

ODALAR

Standart Odalar (23 m2): Odalarda; uydu yayını,  duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini 
bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), LCD TV, 
çalışma masası, merkezi ısıtma, banyo, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), 
merkezi klima, kasa (ücretsiz), terlik, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretli)

AKTİVİTELER
Tenis (ücretsiz), oyun salonu (ücretli), animasyon, tenis (raket-top) (ücretli), tenis dersi 
(ücretli), plaj voleybolu, bilardo (ücretli), aerobik-step (ücretsiz), langırt (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli), 
masaj (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna 
(ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Tesiste; çocuk havuzu, kapalı havuz, açık havuz mevcuttur.

ÇOCUK
Tesiste çocuklar için bakıcı (ücretli) ve mini club bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Özel eğlencelerin ve plaj aktivitelerinin merkezi Alanya’da konumlanmış olan Sealife 
Buket Beach & Resort, gece ve gündüz eğlencenin hakim olduğu renkli bir tatil atmosferi 
sunuyor. Denize sıfır konumu ve doğa ile iç içe olma imkanı veren bahçesi ile misafirler 
tarafından beğenilen tesis, şık ve ferah bir ortama sahip. Tesisin açık büfe ve a la carte 
restoranlarında Türk ve dünya mutfaklarından lezzetler servis ediliyor.

Otelde; otopark (açık), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme 
(ücretli), çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.
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BERA HOTEL ALANYA

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Bera Hotel Alanya'da, yeşil alanları ve sahili ile 25.000 m² alanın üzerine kurulmuştur. 
Tamamen doğal ve şaşırtıcı güzellikteki palmiye ağaçları ile süslü doğal atmosfer 
içersinde bulunmaktadır.

Antalya Havaalanı'na 120 km, Antalya merkeze 130 km, Alanya'ya 11 km ve Konaklı'ya 
2 km mesafededir.

ODALAR

236 adet bulunan Standart Odalarda (42 m2), standartların üzerinde bir tatilin keyfini 
süreceksiniz. 

Çocuklu ailelerimizin rahatlıkla konaklayabileceği 55 m2 olan balkonlu Aile Odalarında, 
girişteki çocuk odasında banyo, 2 adet tek kişilik yatak ve ara kapılı ebeveyn odasında  
bir adet çift kişilik yatak ve kanepe bulunmaktadır.

Senior Suitler, rahatınız ve tüm ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.  
Deniz manzaralı, 2 oda 1 salondan oluşan 100 m2 Senior Suitlerde, ebeveyn odasında 
çift kişilik yatak, TV, ayrı bir banyo ( jakuzili) bulunmaktadır. Lüks oturma grubunun 
olduğu salonun haricinde çift kişilik yatak, TV ve banyonun bulunduğu bir oda mevcuttur.

95 m2 olan Junior Suitler, çocuklu ailelerimizin konforu için tasarlandı. Girişteki çocuk 
odasında banyo, 2 tek kişilik yatak ve bir büyük kanepe, ebeveyn odasında ise 1 adet 
çift kişilik yatak ve kanepenin yanı sıra giyinme odası, banyosunda duşa kabin ve jakuzi 
bulunmaktadır.

Konforun hakim olduğu deniz manzaralı 200 m2'lik Grand Suitler, 2 oda bir salon olarak 
tasarlanmıştır. Girişte oturma grubu, sehpa ve TV, çocuk odasında 2 tek  kişilik yatak, 
kanepe, ayrı bir banyo ve TV bulunmaktadır. Ebeveyn odasında çift kişilik yatak, kanepe, 
sauna ve jakuzi bulunmaktadır.

Ara kapı sayesinde, birbirinden bağımsız  42 m2 + 42 m2 şeklinde iki ayrı oda mantığıyla 
tasarlanmış Bağlantılı Odalarda,  ailece tatil yapmanın ve birlikte güzel vakit geçirmenin 
mutluluğunu tadacaksınız. Her odada banyo mevcuttur.

Bedensel engelli konukların hiçbir zorlukla karşılaşmadan tatil yapabilmeleri için otelde, 
banyo kullanımı ve oda giriş kapısı özel olarak donatılmış 4 bedensel engelli odası 
mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Alkolsüz Herşey Dahil 

Konaklama bedeline sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeğinin yanında yalnızca 
alkolsüz içeceklerin dahil olduğu konsepttir. 

AKTİVİTELER 
Jet ski, kano, sörf, banana, fitness merkezi, stretching, su sporları, plaj voleybolu, aerobik, 
badmington, dart, jogging, mini futbol, paraşüt, animasyon.

3500 m²'lik terasımızda sadece bayanlara özel havuz keyfi!

Üstelik otelin içinden, tercih ettiğiniz yüzme kıyafeti ile terasa ulaşmanız için size özel 
asansör, çocuklara özel 2 adet havuz, mini oyun parkı ve mescid. (Bayanlar havuzuna 
6 yaşından büyük erkek çocuklar alınmamaktadır) Bera Alanya'nın kapalı havuzu, 
profesyonel bir ekibin eşlik ettiği SPA merkezi, Türk hamamı, saunası, jakuzi havuzu, 
buhar odası, şok duşları ve masaj odaları ile yorucu hayatın tüm stresini bir kenara bırakın 
ve rahatlayın. Güzellik merkezi, fitness center, kuaför hizmetleri ile hem tatilinizden hem 
de kendinize verdiğiniz değerden vazgeçmeyin. Kendinizi uzman kadromuza bırakın ve 
yenilenmenin keyfini yaşayın.

Beylere özel kapalı havuzlarımız, suyun rahatlatma özelliği düşünülerek tasarlanmış 
jakuzili havuzları, fitness center, masaj odaları, buhar odası, şok duşlar, Türk hamamı ve 
saunası ile vücudunuzun yenilendiğini hissedeceksiniz.

TESİS HAKKINDA
Antalya Konaklı'da hizmet veren Bera Alanya Hotel, misafirlerine huzurlu bir konaklama 
imkanı sunuyor. İslami otel olarak hizmet veren Bera Alanya'da kadınlar ve erkekler için 
çeşitli hizmetler bulunuyor. 

Erkeklere özel; jakuzili havuz, thalasso thermal havuz, fitness center, masaj odaları, 
buhar odası, şok duşlar, Türk hamamı ve sauna bulunmaktadır. 

Kadınlara özel; 2 adet havuz, mini oyun parkı ve mescid, (Bayanlar havuzuna  
6 yaşından büyük erkek çocuklar alınmamaktadır), kapalı havuz, thalasso thermal havuz, 
profesyonel bir ekibin eşlik ettiği SPA merkezi, Türk hamamı, saunası, jakuzi havuzu, 
buhar odası, şok duşları ve masaj odaları bulunmaktadır. 
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

JUSTINIANO DELUXE RESORT

KONUM

Antalya Havalimanı'na 90 km, Alanya'ya 35 km mesafede, Alanya / Okurcalar beldesinde 
konumlanmıştır.

ODALAR

Kara Manzaralı Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç 
kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), halı zemin, banyo, split 
klima, kasa (ücretli) bulunmaktadır.

Deniz Manzaralı Odalar: Odalarda; halı zemin, duş, kasa (ücretli), uydu yayını, saç 
kurutma makinesi, banyo, balkon, telefon (ücretli), split klima, elbise dolabı, mini bar 
(ücretli), oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

Aile Odaları: Odalarda; duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, telefon (ücretli), uydu 
yayını, kasa (ücretli), split klima, balkon, mini bar (ücretli), halı zemin, banyo, oda servisi 
(ücretli) bulunmaktadır.

Theodora Blok Standart Odalar: Odalarda; duş, mini bar (ücretli), uydu yayını, kasa 
(ücretli), telefon (ücretli), balkon, split klima, halı zemin, elbise dolabı, oda servisi (ücretli), 
saç kurutma makinesi, banyo bulunmaktadır.

Theodora Blok Aile Odaları: Odalarda; duş, telefon (ücretli), split klima, uydu yayını, halı 
zemin, kasa (ücretli), banyo, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, balkon, oda servisi 
(ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil

Kahvaltı (07:30 - 09:30)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:30)
Çay Saati (16:00 - 17:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)

Tesisin belirlediği yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli)

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretli), animasyon, bilardo (ücretsiz), plaj voleybolu, banana 
(ücretli), aerobik-step (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), fitness (ücretsiz), sauna (ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Muhteşem manzaralı ve kum/çakıl kaplı olan eşsiz sahilinde (50 m genişlik, 100 m 
uzunluk) plaj havlusu, minderli şezlonglar, güneş şemsiyeleri ücretsiz.

Tesiste; çocuk havuzu, kaydıraklı havuz, kapalı havuz, açık havuz mevcuttur.

ÇOCUK
Çocuk havuz aktivitesi, bakıcı (ücretli), mini club, çocuk kaydırağı, oyun bahçesi 
mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Justiniano Deluxe Resort sizi eşsiz doğası ile buluşturuyor. Eğlence ve tatilin merkezinde 
siz değerli misafirlerine Antik Roma tarihinin sihirlerini, gizemlerini ve büyüsünü en iyi 
şekilde hissettirmeyi amaç edinmiştir.

Otelde; doktor (ücretli), berber (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), 
kuaför (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
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JUSTINIANO PARK CONTI

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Justiniano Park Conti, Antalya Havalimanı'na 90 km, Alanya'ya 35 km mesafede, Alanya 
Okurcalar beldesinde konumlanmıştır.

ODALAR

Standart Odalar (24 m2 - 28 m2): Odalarda; uydu yayını, duş, mini bar (ücretli), 
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, banyo, split klima, kasa (ücretli) 
bulunmaktadır.

Aile Odaları (28 m2 - 34 m2):  Odalarda; duş, kasa (ücretli), uydu yayını, saç kurutma 
makinesi, banyo, balkon, telefon (ücretli), split klima, mini bar (ücretli) bulunmaktadır.

Moonlight Block Standart Odalar (24 m2 - 28 m2): Odalarda; duş, saç kurutma makinesi, 
telefon (ücretli), uydu yayını, kasa (ücretli), split, klima, balkon, mini bar (ücretli), banyo 
bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil

Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 - 11:00)
Snack Servis (12:00 - 15:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Çay Saati (15:00 - 17:00)
Akşam Yemeği (18:00 - 20:00)
Gece Snack (23:30 - 00:30)

Tesisin belirlediği yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00 - 00:00 saatleri arasında 
ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli)

AKTİVİTELER
Tesiste bulunan banana, jet ski, katamaran ile su sporları yaparak keyifli dakikalar 
geçirebilirsiniz.

Tenis (ücretsiz), dart (ücretsiz), animasyon, futbol (ücretsiz), tenis sahası ışıklandırması 
(ücretli), plaj voleybolu, banana (ücretli), bilardo (ücretli), dalış okulu (ücretli), masa tenisi 
(ücretsiz), mini futbol (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), spa center (ücretli), masaj (ücretli), fitness (ücretsiz), sauna 
(ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
120 m uzunluğundaki sahile sahip tesisin kendine ait iskelesi vardır. 2 adet açık yüzme 
havuzu ile keyifli bir tatil yaşayabilirsiniz.

Çocuk havuzu, kaydıraklı havuz, kapalı havuz mevcuttur.

ÇOCUK
Çocuk oyun alanı, 4-12 yaş için mini club, çocuk havuz aktivitesi, bakıcı (ücretli), oyun 
bahçesi mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Gündüzleri, Akdeniz güneşinin o en içten gülümseyişlerini savurduğu sımsıcak bir 
mekandasınız. Geceleri ise Justinianopolis şehrinin büyülü havasını yansıtan gümüş 
rengi bir plajın eşlik ettiği derin maviliğin kıyısında...

Otelde; market (ücretli), doktor (ücretli), berber (ücretli), kuaför (ücretli) olanakları 
bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

JUSTINIANO CLUB ALANYA

KONUM

Justiniano Club Alanya, Okurcalar mevkiindeki, Antalya Havalimanı'na 90 km, Antalya 
şehir merkezine 100 km, Alanya merkeze 35 km mesafede konumlanıyor.

ODALAR

Standart Odalar (21 m2 – 28 m2): Odalarda; uydu yayını,  duş, laminant zemin, elbise 
dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, seramik zemin, 
oda servisi (ücretli), LCD TV, çalışma masası, split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma 
servisi, terlik, kasa (ücretli) bulunmaktadır.

Geniş Aile Odaları (28 m2 – 40 m2): Odalarda; uyandırma servisi, tıraş/makyaj aynası, 
duş, laminant zemin, seramik zemin, kasa (ücretli), terlik, uydu yayını, saç kurutma 
makinesi, LCD TV, balkon, telefon (ücretli), split klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli), 
çalışma masası, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır. 

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil

Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 - 11:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Akşam Yemeği (18:30 - 20:30)
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00 - 00:00 saatleri arasında ücretsiz. 

A la carte restoran rezervasyonlu ve ücretsiz.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretli)

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), animasyon, su jimnastiği, canlı müzik, plaj voleybolu, banana (ücretli), jet 
ski (ücretli), aerobik-step (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), jakuzi (ücretli), fitness 
(ücretsiz), sauna (ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Otel denize sıfır konumdadır. Muhteşem manzaralı ve kum/çakıl kaplı olan eşsiz 
sahilinde (50 m genişlik, 100 m uzunluk) plaj havlusu (ücretli), minderli şezlonglar, 
güneş şemsiyeleri ücretsiz.

Tesiste; çocuk havuzu, kaydıraklı havuz, kapalı havuz, açık havuz mevcuttur.

ÇOCUK
Çocuk büfesi, bakıcı (ücretli), mini club, çocuk kaydırağı, oyun bahçesi mevcuttur.

Tesiste bulunan mini club 4-12 yaş arası çocuklara 10:00 - 12:00 ve 14:30 - 17:00 
saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet veriyor.

TESİS HAKKINDA
Denize sıfır konumda ve ulaşım noktalarına kolay lokasyonda bulunan Justiniano Club 
Alanya, sunduğu zengin olanaklar ile misafirlerine unutulmaz bir tatilin kapılarını aralıyor.

Otelde; market (ücretli), berber (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), 
kuaför (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez. 
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CLUB TURTAŞ BEACH HOTEL

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Club Turtaş Beach Hotel, Alanya-Konaklı mevkiinde 50.000 m2 alana konumlanmış 
olup toplam 275 odası bulunmaktadır. Antalya Havaalanı'na 110 km, Alanya merkeze
13 km, Konaklı merkeze 250 m, denize sıfır mesafededir.

ODALAR

Standart Odalar 16 m² büyüklüğündedir. Maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 
çocuk +1 bebek konaklamasına uygundur. Banyo, duş, kablosuz ıṅternet (ücretli), kasa 
(ücretli), LCD TV, minibar (ücretli), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, 
telefon (ücretli), uydu yayını, zemin laminant.
 

Aile Odaları 18 m² büyüklüğündedir. Tek oda olup ranzalıdır. Maksimum 3 yetişkin + 1 
çocuk veya 2 yetişkin + 2 çocuk konaklar. Balkon, banyo, duş, kablosuz ıṅternet (ücretli), 
kasa (ücretli), LCD TV, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, telefon 
(ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, zemin laminant.

Engelli Odaları: Zemin kat olup balkonlardan direk havuz başına çıkış vardır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, geç kahvaltı, yörük çadırı (gözleme ve ayran), pide ve pizza servisi (pizza 
belirlenen günlerde verilmektedir)

Plaj snack, öğle yemeği, çay saati (kek ve pasta çeşitleri), akşam yemeği, gece çorbası

Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-24:00 saatleri arasında ücretsiz. 

Tüm alkollü ithal içecekler ücretli. Diskoya giriş ücretsiz olup alınacak içecekler ücretli. 

Mini Club’ta çocuklar için belirli saatlerde, günde 1 kez dondurma veriliyor (ücretsiz).

Tüm açık büfelerde diyet, diyabetik ve vejeteryan menüleri bulunuyor.

Diyet büfesi (ücretsiz), nargile (ücretli), şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları 
(ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretli)

A'La Carte Restoranlar
A'La Carte Restoranlar rezervasyonlu ve ücretli.

AKTİVİTELER 
Aquapark 10:00-11:30 ve 14:30-16:30 saatleri arasında hizmet veriyor. Aquapark’ın 
çalışma saatleri mevsimsel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Banana (ücretli), basketbol, bilardo (ücretli), dart (ücretsiz), jet ski (ücretli), masa tenisi 
(ücretsiz), mini golf (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), Masaj (ücretli), Sauna (ücretli), SPA Center (ücretli), Türk Hamamı 
(ücretsiz)

TESİS HAKKINDA
Tesis denize sıfır olup kendi özel plajı mevcut olup 1 açık havuz, 1 adet relax havuz, 
1 adet engelli havuzu, 3 adet çocuk havuzu, 1 adet 3 kaydıraklı aqua havuzu, 1 adet 
2 kaydıraklı aqua havuzu, 1 adet çocuk aqua havuzunda kaydırak bulunmaktadır.

Plaj disco mevcuttur.

Açık havuz, aqua park, çocuk havuzu, çocuk kaydırağı, denize sıfır kaydıraklı havuz
lobi alanında wireless internet ücretsizdir.

Berber (ücretli), çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretli), evcil hayvan 
(kabul edilmez), hemşire (ücretli), kuaför (ücretli), kuru temizleme (ücretli), market 
(ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli)
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

ANİTAS HOTEL

KONUM

Konaklı mevkiinde bulunan tesis, Antalya Havalimanı’na 120 km, Alanya Gazipaşa 
Havalimanı’na 50 km, Alanya şehir merkezine 10 km uzaklıkta, Konaklı'da bulunmaktadır. 
5.000 m² alan üzerine kurulu, denize sıfır tesisin, kendine ait 100 m plajı ve iskelesi 
mevcuttur.

ODALAR

Standart Odalar: 2 + 1 veya 3 kişi konaklayabilir. Odalarda; teras, uydu yayını, duş, mini 
bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, kablosuz internet (ücretli), 
halı zemin, LCD TV, banyo, split klima, kasa (ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil

Kahvaltı (07:30 - 10:00)
Gözleme (10:00 - 17:00)
Snack ikramlar (11:00 - 17:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Çay Saati (17:00 - 18:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
Gece Çorbası (23:00 - 23:30)

Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde 
yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00 - 00:00 arası ücretsiz. Açık büfe olarak kahvaltı, 
öğle ve akşam yemeği ana restaurantta, öğleden önce snack ve öğleden sonra kek 
kurabiye servisi havuz barda hizmet vermektedir. Yabancı içecekler ücretli. 23:00 - 
23:30 arası gece çorbası bulunmaktadır

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretli)

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), animasyon, voleybol, su kayağı (ücretli), plaj voleybolu, jet ski (ücretli), 
masa tenisi (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, SPA center (ücretli), masaj 
(ücretli), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli)

HAVUZ & PLAJ 
Şezlong şemsiye ve minder hizmeti bulunmaktadır.
Tesiste; çocuk havuzu, açık havuz mevcuttur.

ÇOCUK
Haftanın 6 günü belirli saatlerde 04-12 yaş arası çocuklara mini club oyunları ve akşam 
çocuk diskosu vardır.

TESİS HAKKINDA
En unutulmaz tatil anlarını yaşayacak, huzur dolu bir tatil geçireceksiniz.

İnternet Lobby'de ücretsiz. Odada ve belirli alanlarda ücretli

Otelde; otopark (Açık), market (ücretli), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), kuru 
temizleme (ücretli), emanet kasa (ücretli), kuaför (ücretli), çamaşırhane (ücretli) olanakları 
bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.
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YALIHAN ASPENDOS HOTEL

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Yalıhan Aspendos Hotel, Alanya-Avsallar mevkiinde 17.000 m2 alan üzerine kurulmuş 
olup toplam 194 odası bulunmaktadır. Antalya Havalimanı’na 100 km, Antalya merkeze 
110 km, Alanya’ya 22 km, denize sıfır mesafededir.

ODALAR

Standart Oda 22,3 m2 olup 2 tek kişilik yatak-extra tek kişilik yatak bulunmaktadır.  
Mini bar sadece girişte 1 adet 1,5 lt su konulmaktadır. Balkon, duş, kasa (resepsiyonda-
ücretli), LCD TV, split klima, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), 
uydu yayını, seramik zemin.

Aile Odaları 30,2 m2 olup 2 tek kişilik yatak maksimum 2 tek kişilik yatak ve 1 ranza 
bulunmaktadır. Balkon, duş, kasa (resepsiyonda-ücretli), LCD TV, split klima, minibar 
(ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), uydu yayını, seramik zemin.

YİYECEK & İÇECEK
Sabah kahvaltısı, geç kahvaltı, gözleme, öğle yemeği, snack yiyecekler, snack bar, çocuk 
büfesi, akşam yemeği, gece çorbası disco (tüm içecekler saat 24:00 ten sonra ücretlidir). 

İçecekler: Lobby bar (çay kahve) yerli alkollü ve alkolsüz, pool bar, snack bar, Cafe 
Aspendos. 

Herşey Dahil 
Sabah, öğle, akşam yemekleri ve 10:00-24:00 saatleri arasında yerli alkollü ve alkolsüz 
içecekler ücretsizdir. Bunların dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

Diyet büfesi (ücretsiz), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), 
yabancı ıç̇ecekler (ücretli)

AKTİVİTELER
Gündüz animasyon aktiviteleri, mini disco ve akşam show programları yapılmaktadır.

Aerobik (ücretsiz), animasyon, basketbol, dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), plaj 
voleybolu, su jimnastiği, tenis (ücretsiz, gece-ışık ve raket-top ücretli), voleybol

ÇOCUK 

Mini club 04-12 yaş arası çocuklar için hizmet vermekte olup çocuk oyun alanları 
mevcuttur.

Çocuk büfesi, çocuk havuz aktivitesi, çocuk kaydırağı, mini club, oyun bahçesi

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), Masaj (ücretli), Sauna (ücretli), Türk Hamamı (ücretsiz)

TESİS HAKKINDA
Havuz ve Plaj Özellikleri: Tesis’in kendisine ait 200 m uzunluğunda kum plajı bulunmakta 
olup 1 adet açık yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu ve 1 adet kaydıraklı havuz 
mevcuttur.

Açık havuz, çocuk havuzu, kaydıraklı havuz, şezlong, şemsiye.
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Sahil
Denize 100 mt. mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

MONTE CARLO HOTEL

KONUM

Tesis Alanya şehir merkezine 2 km, Antalya Havalimanı'na 115 km. dir. Oba Alışveriş 
Merkezine 100 mt., Antalya şehir merkezine 125 km. dir. Gazipaşa Havaalanı'na 
40 km. (yanlızca iç hat uçuşları için) uzaklıktadır.

ODALAR

Standart Oda 

2+1 veya 3 kişi konaklayabilir.

Teras, uydu yayını, duş, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, 
kablosuz ıṅternet (ücretli), zemin halı, LCD TV, banyo, split klima, kasa (ücretli)

YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde 
yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-00:00 arası ücretsiz. Açık büfe olarak kahvaltı, 
öğle ve akşam yemeği ana restoranda, öğleden önce snack ve öğleden sonra 
kek-kurabiye servisi havuz barda hizmet vermektedir. Yabancı içecekler ücretli. 
23:00-23:30 arası gece çorbası bulunmaktadır. 

Şişeli içecekler (ücretli), Yabancı İçecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), 
açık restoran, kapalı restoran, Türk kahvesi (ücretli)

Kahvaltı (07:30-10:00)
Gözleme (10:00-17:00)
Snack İkramlar (11:00-17:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Çay Saati (17:00-18:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Gece Çorbası (23:00-23:30)

AKTİVİTELER
Gündüz ve gece soft animasyon programımız vardır.

Dart (ücretsiz), voleybol, su kayağı (ücretli), plaj voleybolu, jet ski (ücretli), masa tenisi 
(ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, SPA Center (ücretli), masaj 
(ücretli), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli)

TESİS HAKKINDA
Kum çakıl karışımı sahilde kendine ait özel plajı ve iskelesi bulunmaktadır. Denize sıfır 
tesisin, kendine ait 60 mt. plajı ve kendine ait iskelesi bulunmaktadır. Şezlong şemsiye 
ve minder hizmeti bulunmaktadır.

Kum-çakıl karışık plaj, çocuk havuzu, açık havuz, iskele, şezlong, şemsiye

İnternet lobby de ücretsiz., odada ve belirli alanlarda ücretli.

Otopark (açık), market (ücretli), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), kuru temizleme 
(ücretli), emanet kasa (ücretli), kuaför (ücretli), çamaşırhane (ücretli), denize sıfır otel, 
çevre dostu.

Evcil hayvan kabul edilmez. 

15
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ADENYA RESORT HOTELS & SPA

KONUM

Antalya Havaalanı'na 105 km, Antalya merkeze 115 km, Alanya merkeze 22 km, Side 
merkeze 45 km, Konaklı merkeze 6 km, Gazipaşa Havaalanı'na 65 km mesafededir.

ODALAR

Kral Dairesi 4 adet - 64 m²
Kral Dairesi Çocuk Odası 4 adet - 22 m²
Superior Suit 2 adet - 68m²
Serenity Suit 4 adet - 54 m²
Deluxe 4 adet – 40 m²
Royal 6 adet -22m²
Select Oda Kara Manzaralı 6 adet - 33 m²
Select Oda Deniz Manzaralı 6 adet - 33 m²
Aile Odası Kara Manzaralı 24 adet - 41 m²
Aile Odası Kara Manzaralı 24 adet - 41 m²
Engelli Odası 2 adet - 27 m²
Standart Plus Deniz Manzaralı Oda 28 adet - 27 m²
Standart Plus Kara Manzaralı Oda 76 adet - 27 m²
Standart Double Kara Manzaralı 73 adet - 22 m²
Standart Double Deniz Manzaralı 28 adet - 22 m²

YİYECEK & İÇECEK
Sedir Restoran: Ana öğünler için kullanılan restorantımızdır. Sabah, öğle ve akşam 
yemekler bu restorandan alınır.

Meydan Cafe: Tatlı ve tuzlu pasta çeşitleri, börek, sandviç, içecek servisi

Taş Ev A'La Carte Restoran: 19:00-21:00 saatleri arasında hizmete açık, ücretli et, balık 
ve zeytinyağlı çeşitleri, tatlı çeşitleri. Cuma günleri kapalıdır.

Yelken Snack: 12:00-16:00 saatleri arasında hizmete açık, açık büfe sıcak ve soğuk 
yemek servisi bu restoranda olur. İçecek servisi (sıcak içecekler ve meşrubat çeşitleri)

Lobby Kristal Kafe: 24 saat hizmete açık, sıcak ve soğuk içecekler sunulmaktadır.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Genel mekanlarda ve odalarda Wi-Fi (kablosuz internet), minibar, 
Türk hamamı, sauna, fitness center, buhar odası, plaj havlusu, şezlong ve şemsiyeler, 
dart, disko, masa tenisi, okey, satranç, tavla, scrabble vs. oyunlar, bilardo, oyun salonu, 
sinema gösterimi (istekler rezervasyon ile alınır) 

Ücretli Aktiviteler: Havaalanı transfer, aile hamamları, çamaşırhane, güzellik salonu, 
kese, masaj, otel doktoru, oda servisi, çamur banyosu, yüzme dersi, geç çıkış oda 
kullanım (müsaitliğe göre), doğum günü pastası, su sporları (dış hizmet), bebek telsizi, 
A'La Carte restoran, özel havuz.

Spor Aktiviteleri: Paraşüt, dart, masa tenisi, banana, sörf, fitness aletleri, kano, jet ski, 
aerobik.

Alışveriş Merkezi: Butik, hediyelik eşya, market, kuaför, fotoğrafçı, rent a car, gezi turları. 

ÇOCUK
Kaydıraklar, çocuk oyun parkı, mini kulüp (09:00-17:00)

TESİS HAKKINDA
Tesise evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Kleopatra Ada Beach Hotel, Kleopatra Plajı'nda yer almaktadır; Alanya merkezine 1 km, 
plaja 10 m, Antalya Havaalanı’na 118 km uzaklıktadır. Ulaşımınız için taksi ve minibüs 
mevcuttur.

ODALAR

Otelde toplam 200 yatak olmak üzere 86 oda bulunmaktadır.
Standart Odalar (22 m2): Odalar seramik zeminlidir. Klimalı bir yatak odası mevcuttur. 
Odalarda; uydu TV, müzik kanalı, kasa (ücretli), telefon, mini bar (ücretli), duşlu banyo, 
WC, saç kurutma makinesi ve balkon bulunmaktadır. 2 kişi ya da en fazla 3 kişi 
konaklayabilir. Oda servisi mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Kahvaltı (büfe) (08:00 - 10:00), Atıştırmalık (10:00 - 12:30) ve (14:00 - 17:00) (havuz), 
Öğle yemeği (12:30 – (14:00) (büfe), Kahve ve kek (17:00-18:00) (büfe), Akşam yemeği 
(19:00 - 21:00) (açık büfe) 
Restoran 120 kişilik kapalı alan ve 180 kişilik açık alan kapasitesine sahiptir.
Havuz Bar (10:00-00:00) Her şey dahil: (10:00-23:00)
18 yaşından küçük misafirlere alkollü içki servisi yasaktır.
Beach Bar (08:00-17:00) 
Tüm taze sıkılmış meyve suları (ücretli), espresso, kapuçino ve Türk kahvesi (ücretli)
Tüm ithal içecekler (Miller & Backs bira dahil ücretli), her çeşit dondurma (ücretli)

AKTİVİTELER
TV salonu, internet (ücretli), bilardo (ücretli), su sporları (tümü ücretli), dart (ücretsiz), 
masa tenisi (ücretsiz), plaj voleybolu (ücretsiz), animasyon ve gösteriler (haftada iki kez, 
ücretsiz)

TESİS HAKKINDA
Ücretli Hizmetler: Doktor, mini bar - oda servisi, kasa, şezlonglar (sahilde), güneş 
şemsiyeleri (sahilde), yatak (sahilde), çamaşırhane, telefon ve faks

KONUM

Kleopatra Ada Hotel, Kleopatra Plajı'nda yer almaktadır; Alanya merkezine 1 km, 
plaja 50 m, Antalya Havaalanı’na 118 km uzaklıktadır. Ulaşımınız için taksi ve minibüs 
mevcuttur.

ODALAR

Otelde toplam 280 yatak olmak üzere 123 oda bulunmaktadır.
Standart Odalar (20 m2): Odalar seramik zeminlidir. Klimalı yatak odası mevcuttur. Aile 
Odaları (32 m2): Odalar seramik zeminlere sahiptir. Klimalı yatak odası ve oturma odası 
mevcuttur. 
Odalarda; uydu TV, müzik kanalı, kasa (ücretli), telefon, mini bar (ücretli), duşlu banyo, 
WC ve saç kurutma makinesi ve balkon içeren bir oturma odası vardır. Maksimum 4 
kişilik kapasiteye sahiptir. Oda servisi mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Kahvaltı (büfe) (08:00 - 10:00), Atıştırmalık (10:00 - 12:30) ve (14:00 - 17:00) (havuz)
Öğle yemeği (12:30 – (14:00) (büfe), Kahve ve kek (17:00-18:00) (büfe), Akşam yemeği 
(19:00 - 21:00) (açık büfe)
Restoran 120 kişilik kapalı alan ve 180 kişilik açık alan kapasitesine sahiptir.
Havuz Bar (10:00-00:00) Her şey dahil: (10:00-23:00)
18 yaşından küçük misafirlere alkollü içki servisi yasaktır.
Beach Bar (08:00-17:00) 
Tüm taze sıkılmış meyve suları (ücretli), espresso, kapuçino ve Türk kahvesi (ücretli)
Tüm ithal içecekler (Miller & Backs bira dahil ücretli), her çeşit dondurma (ücretli)

AKTİVİTELER
TV salonu, internet (ücretli), bilardo (ücretli), su sporları (tümü ücretli), dart (ücretsiz), 
masa tenisi (ücretsiz), plaj voleybolu (ücretsiz), animasyon ve gösteriler (haftada iki kez, 
ücretsiz)

TESİS HAKKINDA
Ücretli Hizmetler: Doktor, mini bar - oda servisi, kasa, şezlonglar (sahilde), güneş 
şemsiyeleri (sahilde), yatak (sahilde), çamaşırhane, telefon ve faks

KLEOPATRA ADA BEACH

KLEOPATRA ADA HOTEL

Sahil
Denize 500 m mesafededir.

Sahil
Denize 1 km mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.



seturbiz.com ALANYA 67seturbiz.com

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Tesise ait özel plaj.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 150 m mesafededir.

KLEOPATRA BEACH HOTEL

KLEOPATRA ROYAL PALM HOTEL

KONUM

Kleopatra Beach Hotel, Alanya'da yer almaktadır; merkeze 1 km, plaja 30 m, Antalya 
Havaalanı’na 118 km uzaklıktadır. Ulaşımınız için taksi ve minibüs mevcuttur.

ODALAR

Standart Odalar (22-24 m2): Odalar seramik ve halı döşemelidir. Klimalı yatak odası, uydu 
TV, müzik kanalı, kanepe, kasa (ücretli), telefon, mini bar (ücretli), duşlu banyo, tuvalet, 
saç kurutma makinesi ve balkon vardır. 2 kişi ya da en fazla 3 + 1 kişi konaklayabilir.  
Oda servisi mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Kahvaltı (08:00 - 10:00) (büfe), Havuzda snack (10:00 - 12:30) ve (14:00 - 17:00) 
(havuz), Öğle yemeği (12:30 - 14:00) (büfe), Kafe ve kek (17:00 - 18:00) (havuz bar)
Akşam yemeği (19:00 - 21:00) (büfe)
Restoran, 80 kişilik klimalı kapalı alan ve 340 kişilik açık alan kapasitesine sahiptir.
Havuz Bar (10:00-00:00) Her şey dahil: (10:00-23:00)
18 yaşından küçük misafirlere alkollü içki servisi yasaktır.
Restaurant Bar (Servis saatleri yemek saatlerindedir), Beach Bar (08:00-17:00)  

AKTİVİTELER
TV salonu, bilardo, masa tenisi, plaj voleybolu, su sporları (tümü ücretli), animasyonlar 
ve gösteriler (haftada iki kez)

TESİS HAKKINDA
Ücretli Hizmetler: Doktor, mini bar, kasa, şezlonglar (sahilde), güneş şemsiyeleri 
(sahilde), yatak (sahilde), çamaşırhane

Tesiste 105 kişilik toplantı salonu bulunmaktadır. Düğün ve balayı paketleri mevcuttur.

KONUM

Kleopatra Royal Palm Hotel, Kleopatra Plajı'nda yer almaktadır; Alanya merkezine 1 km, 
plaja 50 m, Antalya Havaalanı’na 118 km uzaklıktadır. Ulaşımınız için taksi ve minibüs 
mevcuttur.

ODALAR

Standart Odalar (24 m2): Odalar seramik zeminlere sahiptir. Klimalı yatak odası 
bulunmaktadır. 2 kişi ya da ve en fazla 2+ 1 kişi konaklayabilir. 
Aile Odaları (30 m2): Odalar seramik zeminlidir. Bir yatak odası ve klimalı bir oturma 
odası mevcuttur. Maksimum 4 kişilik kapasiteye sahiptir. 
Odalarda uydu TV, müzik kanalı, kasa (ücretli), telefon, mini bar (ücretli), duşlu banyo, 
WC, saç kurutma makinesi ve balkon bulunmaktadır. Oda servisi mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Kahvaltı (08:00 - 10:00) (büfe), Atıştırmalık (10:00 - 12:30) ve (14:00 - 17:00) (havuz)
Öğle yemeği (12:30 - 14:00) (büfe), Kafe ve kek (17:00 - 18:00) (büfe), Akşam yemeği 
(19:00 - 21:00) (büfe)
Restoran, 180 kişilik klimalı kapalı alan ve 180 kişilik açık alan kapasitesine sahiptir.
Bar & Snack (10: 00-00:00)  Her şey dahil: (10:00-23:00)
18 yaşından küçük misafirlere alkollü içki servisi yasaktır.
Beach Bar (08:00-17:00) 

AKTİVİTELER 
TV salonu, masa tenisi, dart, bilardo (ücretli), bahçe ve plaj voleybolu mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Ücretli Hizmetler: Doktor, mini bar, kasa, şezlonglar (sahilde), güneş şemsiyeleri (sahilde), 
yatak (sahilde), sauna, masaj, güzellik merkezi, su sporları (sahilde), çamaşırhane

Tesiste 40 kişilik info room bulunmaktadır. 



Lara
Lara, Antalya’nın en çok tercih edilen bölgelerinden biridir. Denizi, doğası ve özel plajıyla bu belde, tüm tatil beklentilerini fazlasıyla 
karşılamaktadır. Antalya’nın 12 km doğusunda yer alan Lara Plajı’nın kumu gayet ince ve temizdir. Çam ormanları ile kaplı olan plajda yiyecek 
ve içecek ihtiyacını karşılayacak gazinolar bulunmaktadır. Her türlü imkana sahip tesislerle dolu olan bölgede, otellerin içerisinde çeşitli 
animasyon gösterileri ve eğlence programları bulunmaktadır.

Antalya

Antalya’nın tatil cenneti denebilecek ilçelerinden Konyaaltı, kilometrelerce uzunluğundaki muhteşem plajı ile adını dünyaya duyuruyor. Denizi, 
kumu ve güneşi ile yaz tatili denildiğinde akla gelebilecek ilk bölgelerden biri olan Konyaaltı, tatilcilere bundan çok daha fazlasını sunuyor. 
Dilerseniz lisanslı rehberler eşliğinde yamaç paraşütü yaparak tatilinize heyecan katmanız da mümkün. Antalya Hayvanat Bahçesi, Ariassos 
Antik Kenti, Ulaş Plajı, Güver Uçurumu, Antalya Kent Ormanı ve diğer tüm güzellikler de kolayca ulaşabileceğiniz kadar yakın.

Deniz, güneş, tarih ve doğanın sihirli bir uyum içinde bütünleştiği Antalya, Akdeniz’in en güzel ve temiz kıyılarına sahiptir. 630 km uzunluğundaki 
Antalya kıyıları boyunca, antik kentler, antik limanlar, anıt mezarlar, dantel gibi koylar, kumsallar, yemyeşil ormanlar ve akarsular yer alır. 
Türkiye’nin en önemli Turizm Merkezi olan Antalya, Aspendos Opera ve Bale Festivali, uluslararası plaj voleybolu, triathlon, golf müsabakaları, 
okçuluk, tenis, kayak yarışmaları vb. etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.



TITANIC MARDAN PALACE
TITANIC BEACH LARA
TRENDY LARA
GRAND PARK LARA
ROYAL SEGINUS
LİMAK LARA DELUXE HOTEL & RESORT 
FAME RESIDENCE LARA & SPA
HADRIANUS HOTEL
PORTO BELLO RESORT
THE CORNER PARK
AKRA HOTEL

AKRA V HOTEL
SEA LIFE FAMILY RESORT
ANTALYA HOTEL RESORT & SPA
ÖZKAYMAK FALEZ OTEL
THE MARMARA ANTALYA
HOTEL SU
BİLEM HIGH CLASS HOTEL
BEST WESTERN PLUS KHAN HOTEL
CLUB HOTEL FALCON
GRIDA CITY ANTALYA
LAREN FAMILY HOTEL & SPA

B BUSINESS HOTEL & SPA
CENDER HOTEL
EXPOROYAL HOTEL
HOLIDAY INN ANTALYA LARA
LATANYA PALM HOTEL
YAZAR LARA HOTEL
ALP PAŞA BUTİK OTEL
ARGOS HOTEL
ASPEN HOTEL

Ülkemizin en önemli tatil adreslerinden Antalya; büyüleyici doğası, plajlarla kaplı sahilleri ve Helenistik döneme kadar uzanan zengin tarihi ile 
dünyanın her yerinden ziyaretçileri kendisine çekiyor. Kaleiçi ise İtalyan evlerini andıran mimari dokusu ile Antalya’da keyifli zaman geçirmek 
isteyenlerin, fotoğraf makinelerini ellerinden düşürmeden dolaşabilecekleri hoş bir yerleşim alanı. Ülkemizin en iyi korunan beldelerinden 
biri olan Kaleiçi’nde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden bugüne, şehrin kalbini oluşturan katman katman tarihi 
keşfedebilirsiniz. Eski Antalya evleri, her biri ayrı lezzetlere yolculuğa çıkaran restoranlar, hediyelik eşya dükkanları, bar ve eğlence yerlerinde 
gününüze renk katabilirsiniz. 
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TITANIC MARDAN PALACE

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

2

KONUM

Otel, Antalya Havalimanı 15 km, Kundu 5 km, Belek 15 km, Antalya 25 km mesafededir.

ODALAR

Titanic Mardan Palace 180.000 m2 alana kurulmuştur. 543 odası bulunmaktadır.
Premium Odalar (42-48 m2): Kara, havuz ya da deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır. 
Maksimum 3 kişi konaklamasına uygundur. Odalarda; uydu yayını, yastık menüsü, 
duş, laminant zemin, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon,  
oda servisi (ücretli), halı zemin, çalışma masası, merkezi ısıtma, banyo, tıraş/makyaj 
aynası, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, mini bar (ücretsiz), 
LED TV, kasa (ücretsiz), terlik, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.
Deluxe Odalar (61 m2): Kara, havuz ya da deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır. 
Maksimum 3 kişi konaklamasına uygundur. Türk hamamı özellikleri ile dizayn edilmiş 
duş, jakuzzi bulunmaktadır. Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, 
zemin halı, tıraş/makyaj aynası, LED TV, duş, laminant zemin, oturma grubu, buklet 
banyo ürünleri, terlik, uydu yayını, mini bar (ücretsiz), saç kurutma makinesi, banyo, 
jakuzi, balkon, telefon (ücretli), merkezi ısıtma, elbise dolabı, çalışma masası, oda servisi 
(ücretli), yastık menüsü, kasa (ücretsiz) mevcuttur.
Aile Odaları (55-60 m2): Kara, havuz ya da deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır. 
Maksimum 3 kişi konaklamasına uygundur. Ara kapılı 2 oda, 1 banyo şeklindedir. 
Odalarda; terlik, duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, telefon (ücretli), uydu yayını, 
uyandırma servisi, merkezi ısıtma, laminant zemin, kablosuz internet (ücretsiz), tıraş/
makyaj aynası, çalışma masası, balkon, kasa (ücretsiz), küvet, merkezi klima, zemin halı, 
buklet banyo ürünleri, LED TV, oturma grubu, banyo, mini bar (ücretsiz), oda servisi 
(ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Golden Her Şey Dahil
9 Adet A la Carte Restoran (3 adet restoran için rezervasyon ücretlidir)
1 Ana Restoran (sabah-öğle-akşam açık büfe) , 1 Adet 24 Saat açık A la Carte Restoran 
(ücretsiz), 22 Bar (1 Adet Bar Extra), 2 Patisserie, 24 Saat Yiyecek & İçecek Servisi,  
24 Saat Oda Servisi (Ücretlidir) bulunmaktadır.
İçecekler, tüm barlarda orijinal cam şişede ve Tetra Pak kutuda sunulmakta, havuz ve 
sahilde her noktaya içecek servisi yapılmaktadır. Bebek ve çocuklara özel yiyecek içecek 
talepleri 24 saat karşılanmaktadır. 24 saat boyunca tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde bazı yabancı ve yerli içecekler ücretsizdir.
A LA CARTE RESTORAN: Twenty Four Restaurant (Rezervasyonsuz),  Silk Road Indian 
Restaurant, Hasır A la Carte Restaurant, Greek A la Carte Restaurant, Pascarella  
A la Carte Restaurant ücretsiz, Beef Grill Club, Asian Restaurant / Teppanyaki, 
Aquamarine Sea Food Restaurant Ücretli olarak hizmet vermektedir. Beşiktaş Royal 

Restaurant Lake House, King Suite, Royal Dublex Suite, Presidential Suite Oda Tipleri 
için ücretsiz, diğer oda tipleri için extradır.

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli), 
masaj (ücretli), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz) mevcuttur. Dünyaca ünlü KLAFS 
My Sauna & SPA tarafından tasarlanan BeFine SPA & Thalasso, 7.500 m² alan üzerine 
kuruludur. Sektördeki en son trendlerin özelliklerine sahip merkezde, Türkiye’de eşi 
olmayan sauna ve buhar odaları bulunmaktadır.

HAVUZ & PLAJ 
Sahilde kum ve çim alanının merkezine konumlandırılan Mykonos Beach, dünyaca ünlü 
beach clublardan esinlenerek dizayn edilen keyif ve eğlence noktasında, özel konseptlerle 
yorumlanan tematik partilerle günün ilk ışıklarına kadar eğlence imkânı. Tesiste; 9700 m2 
ana açık havuz, ısıtmalı açık havuz, ısıtmalı kapalı havuz, iskele mevcuttur. Ayrıca beyaz 
kum plaja sahip tesiste şezlong, şemsiye ve plaj havlusu ücretsiz olarak sunulmaktadır.

ÇOCUK
Misafirlerimizin kendi yaş gruplarına göre dahil olabileceği ( 1-3 /4-7 /8-12 yaş ) eğitimli 
uzman kadro ile hizmet verilmektedir. Çocuklara özel uyku odası, özel çocuk restoranı, 
oyun parkı, elektronik oyun odası, sinema, hobi odası gibi kendilerine özel birçok aktivite 
ile keyif sürebilecekleri bölümler bulunmaktadır. Aquapark, farklı özelliklerde 6 adet 
güvenilir kaydıraktan oluşmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Tesis, tarihin ve modern konforun birleştiği zarif dekorasyonu, merkezi konumu, 
büyüleyici manzaraları, palmiye ağaçları ve geniş yeşil bahçeleriyle görkemli bir sarayın 
gerçek lüks ve ihtişamını yansıtır. Akdeniz Rivierası’nda yegâne saray otel özelliğine 
sahip Titanic Mardan Palace, benzersiz bir tatil ambiyansı sunmanın yanı sıra, lüks 
ve etkileyici bir sarayın cazibesini yaşatmaktadır. Tesiste 2019 yılında renovasyon 
çalışmaları yapılmıştır.
 

Otelde; ütü servisi (ücretli), fotoğraf servisi (ücretli), otopark (açık), market (ücretli), araç 
kiralama (ücretli), doktor (ücretli), kuaför (ücretli), butik (ücretli), çamaşırhane (ücretsiz), 
toplantı salonu (ücretli), olanakları bulunmaktadır. Evcil hayvan kabul edilmez. 
Balayı Uygulaması: Balayı çiftlerine bambaşka bir lüks deneyimi ve anılardan silinmeyecek 
ayrıcalıklar sunulur. İstenilen bir günde odaya kahvaltı servisi; çiçek aranjmanı; ücretli bir 
a la carte restoranda romantik bir akşam yemeği; Maiden's Tower Roof Bar'da romantik 
sunum eşliğinde şarap ikramı; odaya bir kez Henkel Trocken, çikolatalı çilek, meyve ve 
kuru yemiş servisi; misafir isteğine göre özel süsleme seçenekleri sunulur.
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

TITANIC BEACH LARA

KONUM

Titanic Beach Lara Hotel, Lara-Kopak Mevkiinde 95.000 m²  alan üzerine kurulmuş 
olup, 586 odası bulunmaktadır. Antalya Şehir merkezine 12 km, Antalya Havalimanı'na 
10 km, Denize sıfır mesafededir.

ODALAR

Blokajı Tesise Ait Standart Oda 26 m²  olup maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 2 
çocuk konaklamaya uygundur.

Anex Standart Bahçe Oda 26 m²   olup maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk

Anex Standart Havuz Oda 26 m²   olup maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk

Aile Odası; Bahçe içerisinde iki katlı ek binadan oluşan odalardır.

Alt Kat Aile Odaları: 1 büyük banyo, 1 ebeveyn yatak odası ile içerisinde ranza ve oturma 
grubu, ara kapı bağlantılı ikinci bir oda ve balkondan oluşmaktadır.

Üst Kat Aile Odaları: 1 büyük banyo, 1 ebeveyn yatak odası ile içerisinde ve iki kişilik 
çocuk yatağı olarak kullanılabilen oturma grubu ve ara kapı bağlantılı ikinci bir odadan 
oluşmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, Öğle Yemeği, Akşam Yemeği, Snack, Gece Snack Restorantı 

Cordelia (Lobi Bar), Armonia (Havuz Bar), Solaris (Havuz Bar), Beach Bar (Sahil Bar), 
Vıṫamıṅ (Kapalı Havuz Bar), Caprıċe (Lobi Bar), Submarine Ocean Bar (Disko Bar), 
Queenstown Bowlıṅg (Bowling Bar), Caprıċe (Pastane)

Ultra Her Şey Dahıl̇
Sabah-Öğle-Akşam yemekleri açık büfe tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde 
alkollü alkolsüz içecekler ücretsizdir. Bazı ithal içecekler ücretlidir.

Night Club, dondurma,Türk Kahvesi ücretsizdir. Sahilde karpuz, arasında mısır servisi 
verilmektedir. Room Servis ücretlidir (03.00- 07:00 Ücretsiz). Nargile Ücretlidir. Mini bar 
günde 1 kez yenilenir.

A'La Carte Restoranlar
Hasır (Türk Restoranı)
Pascarella (İtalyan Restoranı)
Çapari (Balık Restoranı)
İskelede Meyhane (Barbekü Restoranı) sadece Çarşamba günleri hizmet vermektedir. 
A’lacarte Restoranlar rezervasyonlu ve konsept dahilinde ücretlidir.

AKTİVİTELER
Latin ve oryantal dans kursları, fraklı ülkelerden gelen dünyaca ünlü show grupları ve 
akrobasi gösterileri, amfitiyatro, mini disco, showtime after party, coffee, kart ve masa 
oyunları, konsept partiler basketbol boccia, sabah jimnastiği ve su jimnastiği, plaj 
voleybolu, havuz oyunları, karaoke, futbol (çim saha), su topu, orkestra eşliğinde canlı 
müzik, sinema, Submarine Club, atıcılık, step & aerobik, Ocean Disco, bowling, oyun 
makineleri, bilardo (ücretli).

SPA & SAĞLIK
BeFine Spa
Ücretsiz Hizmetler: Fitness, SPA, Türk hamamı, sauna, buhar odası, kar odası, jakuzi, 
dinleme odası, kapalı havuz.
Ücretli Hizmetler: Masajlar ve hamam hizmetleri, cilt ve vücut bakımı.

ÇOCUK
Tini Kids Club
04-12 yaş grup aralığı içindir (4 yaş altı ebeveynle birlikte kullanabilir). 
12-17 Junior Club

Tini Kids Club Olanakları
Mini Club resepsiyonunda karşılama ve özel kayıt formu, açık-kapalı oyun alanı, çocuk 
şovları, çocuklar için hazırlanan özel gösteriler( palyaço,sihizbaz,baloncuk), el becerileri 
geliştirme atölye çalışmaları, paket dondurma, meyveli yoğurt, meyveli süt, ana 
restoranta özel çocuk alanı ve çocuk büfesi, mama sandalyesi ve puset, çocuk diskosu, 
odada çizgi film TV kanalları, özel doğum günü partileri (ücretli).

TESİS HAKKINDA
Titanic Beach Lara, turizm cenneti Antalya ilinin ince kum ile kaplı en güzel sahil şeridi 
Lara’da yer almaktadır.Tesis 2014 yılı içerisinde tamamen yenilenmiştir.
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TRENDY LARA

Sahil
Katamaran ile 3-4 dk. mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Kaleiçi, Side, Perge ve Phaselis antik kentlerine günlük turlar yapabileceğiniz bir 
konumda olan Trendy Lara, havaalanına 15 dakika mesafededir.

ODALAR

Standart odalar 36 m²'dir. Bir adet çift kişilik yatak, bir adet banyo bulunmaktadır. 
Maksimum 3 yetişkin ya da 2 yetişkin 2 çocuk konaklamasına uygundur. Kara, yandan 
deniz ve deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır.

Aile Suit odalar 55 m²'dir. 2 yatak odası, 2 banyodan oluşmaktadır. Kara ve deniz 
manzaralı olarak konumlandırılmıştır.

Bahçe Suit odalar 55 m²'dir. 1 yatak odası ve yaşam alanı, 1 banyodan oluşmaktadır.

Villa odalar 110 m²'dir. Bir yatak odası, bir oturma odası, bir mutfak ve yemek masası, 
bir banyodan oluşmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Konsept: Ultra Herşey Dahil

Şişeli ıç̇ecekler (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), 
Türk kahvesi (ücretli).

AKTİVİTELER 
Akdeniz in masmavi sularına komşu olan Trendy Lara’ da gün boyunca güneşin ve 
denizin keyfini çıkartabilirsiniz. Aquapark bölgesinde bulunan 10 farklı kaydırak 
seçeneği ile otelimiz hem yetişkinler hem de çocuklar için vazgeçilmez bir eğlence 
kaynağı sunuyor. Ayrıca havuz tutkunu misafirlerimiz ısıtmalı havuzlarımız (1 kapalı ve 
1 açık alanda, kış aylarında ısıtılır) sayesinde tatil keyfini doyasıya yaşayabilecek.

SPA & SAĞLIK
Uzman SPA ekibi masaj terapileriyle bedeniniz tatilde tüm canlılığını yeniden kazanıyor. 
Geleneksel Türk hamamı, sauna, bakım ve güzellik merkezinde cildinizdeki canlılığı 
ruhunuzda hissedeceksiniz.

ÇOCUK
Trendy Lara’nın eşsiz çocuk kulübü, en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızın hayal 
dünyasını renklendiriyor. Tecrübeli animatörler eşliğinde gün boyunca eğlenceli oyunlar 
ve aktiviteler küçük misafirleri bekliyor.

TESİS HAKKINDA
1994’ten beri kaliteden ödün vermeyen, konuklarına güler yüzlü hizmetiyle bilinen, 
hizmet kalitesi misafirleri tarafından defalarca onanmış Trendy ailesinin en son üyesi 
Trendy Lara Hotel, kumsalıyla dillere destan Antalya Lara’nın Kundu bölgesinde 2016 
Haziran ayından beri hizmetinizde.

Antalya şehir merkezine yakınlığı ve havaalanına 15 dakika mesafede doğanın kalbinde, 
huzurla iç içe bir tatil geçirecek, yanı başınızda akıp giden Aksu Nehri’nin büyüsüne 
kapılacaksınız. Lara ormanları ve Belek ormanlarına 360 derece manzarası bulunan 
Trendy Lara’da doğayla iç içe olacak, denizin, güneşin, havuzun, birbirinden özel ve leziz 
tatların, eğlencenin keyfini sınırsız yaşayacaksınız.

Trendy Lara’nın enerji veren ambiyansını, birbirinden şık restoranlarını, eğlenceli barlarını, 
sakin kahve ve kek molalarını, çılgın gençlik kulübünü, büyüleyici çocuk dünyasını ve 
heyecanlı oyun odalarını, arındırıcı spa merkezini keşfe çıkın  Sevdiklerinizle baş başa 
bir tatile şimdiden hoş geldiniz. Dinlenebileceğiniz ve unutamayacağınız bir tatil’ 
mottosuyla, ayrıcalıklı ve alışkanlık yapacak bir tatil sunan dost Trendy Lara çalışanları 
sizleri konuk etmekten büyük bir gurur duyacak.
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Sahil
Denize 200 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

GRAND PARK LARA

KONUM

Grand Park Lara Otel, Antalya Havaalanı’na 14 km ve Antalya şehir merkezine 16 km 
uzaklıkta olmakta olup, şehir merkezine toplu taşıma ile ulaşım imkânına sahiptir. Denize 
200 m mesafededir.

ODALAR

Standart Oda: 22 m²  genişlikte olup, 1 French ya da twin yataklı yatak odası ve 
1 banyodan oluşmaktadır. Maksimum kapasitesi 2+1 (çocuk) şeklindedir. Ayrıca standart 
oda kategorisinde, engelli misafirlerimiz için hazırlanmış 8 adet özel oda bulunmaktadır.

Family Deluxe: Ara kapılı 2 ayrı yatak odasından oluşan oda, 36 m²  genişliğinde ve 
maksimum 4 kişi kapasitelidir.

Family Elite: Ara kapılı 2 ayrı yatak odası ve oturma odasından oluşan oda 50 m²  

genişliğinde ve maksimum 6 kişi kapasitelidir. Standart odalarımız balkonsuz, tüm 
Family ve Engelli odalarımız balkonludur.

YİYECEK & İÇECEK
Açık büfe yemek servisi ve bar hizmetlerimizden yararlanabilir; büfeler, diyet köşesi, 
vejetaryen köşesi ve çocuk büfesi ile ihtiyaç duyduğunuz her çeşit yiyecek ve içeceğe 
ulaşabilirsiniz.

Dondurma, snack ve gece çorbası ikramlarımız ile tatilinizi lezzetlendirebilir, özel 
restoranlarımızda dünya mutfaklarının en güzel örneklerini keşfedebilirsiniz.

AKTİVİTELER 
Gündüz Etkinlikleri: Bilardo, oyun salonu, fitness, masa tenisi, dart, spa & wellness, 
Mini Club.

Gece Etkinlikleri: Özel animasyonlar, Lobby Bar, Hollyhock Pub, canlı müzik akşamları, 
oyunlar ve yarışmalar.

SPA & SAĞLIK
Spa&Wellness; Dünyanın dört bir yanından gelen egzotik terapiler; Çin, Ayurveda, 
Avrupa, Bali, Doğu ve Türk kökenli bakım ve uygulamaları içeren bir dizi özel dizayn 
ritüeller beğeninize sunulmaktadır.

ÇOCUK
Mini Club 4-12 yaş arasındaki çocuklar için (10:00-22:00) saatleri arasında hizmet 
vermektedir.

Mini Disco (20:30-21:00) saatleri arasında açıktır.

TESİS HAKKINDA
35.000 m²  alana kurulmuş Grand Park Lara Otel, modern mimarisi ve ince kumlu özel 
plajı ile her şey dahil sistemiyle hizmet vermektedir.

Ücretli Hizmetler: A’la Carte Restoranlar, odalarda kasa, minibar, bilardo, doktor ve 
hemşire servisi, market, oyun salonu.

Ücretsiz Hizmetler: Lobby, odalar ve genel alanlarda wireless internet bağlantısı, 
hamam, sauna, buhar odası

8
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ROYAL SEGINUS

Sahil
Denize 250 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Antalya şehir merkezine 17 km, Antalya Uluslararası Havalimanı'na 15 km uzaklıkta 
bulunmaktadır. Royal Seginus 70.000 m2 lik alanda kurulmuş olup, Mayıs 2017 tarihinde 
hizmete açılmıştır. 

ODALAR

Superior Standart Oda: 64 m² genişliğinde, modern dekorasyon ile tasarlanmıştır. 
Deniz, ve kara manzaralıdır. Minimum kapasite 2 ve maksimum kapasite 3+1 kişidir.  
Ara Kapılı Aile Odası: 80 m²  genişliğinde. Girişte bir hol, 2 yatak odası, tek ortak kullanım 
banyo (WC). Ebeveyn yatak odası çift kişilik yataklıdır. Çocuk yatak odası 2 adet tek 
kişilik yataklıdır. Minimum kapasite 2+2 ve maksimum kapasite 4 kişidir. Fiyat farkı 
karşılığında deniz manzaralı Ara Kapılı Aile Odası rezervasyonu gerçekleştirilebilir.  
Dubleks Aile Odası: 120 m²  genişliğinde, iki katlıdır. 2 yatak odası, 2 banyo, odalar 
arasında kapı mevcuttur. Ebeveyn yatak odası çift kişilik yataklı üst kattadır (WC),  
alt katta ise 2 adet tek kişilik yatak (Duş ve WC). Minimum kapasite 2+2 ve maksimum 
kapasite 4 kişidir. Deniz ve kara  manzaralıdır.
Junior Suit: 140 m², 1 yatak odası (WC & Jakuzi) ve 1 oturma odasından (duş & WC) 
oluşmaktadır. Max. kapasite 3+1 kişidir. Deniz manzaralıdır. 
Deluxe Suite Oda 170 m²  genişliğinde, girişte 1 hol, 1 yatak odası (buhar banyosu 
fonksiyonlu duş & WC & Jakuzi) ve 1 oturma odasından oluşmaktadır. 2+1 kişidir, havuz 
ve kara manzaralıdır.
Superior Standart Engelli Odası: 64 m². Engelli odalar minimum 1 ve max. 2 kişilik 
konaklamalar için uygundur. Kara manzaralıdır.
Tüm Odalarda; Balkon, Banyo, Çay-Kahve Seti, mevcut hızdaki İnternet (ücretsiz),  
Kasa (ücretsiz), Merkezi Isıtma, Merkezi Klima, Buhar Fonksiyonlu Duş, Minibar 
(ücretsiz), Oda Servisi (ücretli), Su Isıtıcısı, Telefon (ücretli), Uydu Yayını, Ahşap Parke 
ve parke üzerine Halı

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, Geç Kahvaltı, Snack Restoran, Öğle Yemeği, Pastane, Akşam Yemeği,  
Gece Büfesi
Tüm içecekler garsonlar tarafından masaya servis edilir. (kahvaltı hariç)
Sabah kahvaltısında alkollü içki servisi yoktur. Öğle ve akşam yemeklerinde tüm yerli ve 
bazı import alkollü içeceklerin servis konseptleri ve bar servis saatleri dahilinde yapılır.
Amfi Tiyatronun alt kısmında bulunan Mini Restoranlarımızda Dondurma servisi, 
Kahve & Kek servisi, Tost servisi, Ekmek arası döner servisi, Kumpir servisi, 
Tatlı servisi (waffle), pizza, sandviç ve meyve servisi sunulmaktadır. diyet büfesi 
(ücretsiz), şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve ve sebze suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretsiz), bazı yabancı ıç̇ecekler (ücretli).

A’La Carte Restoranlar 
Grandi Balık Restoran, Gusto İtalyan Restoran, Osmanlı Restoran, Steak House 
Restoran, Shin Uzakdoğu Restoran, Sushi Restoran, Tortilla Meksika Restoran,  
Tapas Restoran, Teppanyaki Restoran
A’La Carte Restoranlar ücretlidir (kişi başı servis ücreti alınmaktadır).
Otelde uygulanmakta olan giyim kurallarına göre, restoranlarımıza şort, mayo ve terlik 
gibi kıyafetlerle girilememektedir.
A’La Carte Restoranlar belirli rezervasyon sayısına ulaşınca misafirlere hizmet verecek 
olup, operasyon tarih ve saatleri mevsim koşullarına göre belirlenecektir.

AKTİVİTELER
Mini club 04-12 yaş arası çocuklar içindir. 4 yaş altı olan çocuklara ebeveyn eşlik etmeli. 
Çalışma saatleri (10:00-12:00), öğleden sonra (14:30-17:00) arasındadır. 
Bakıcı (ücretli), Çocuk Büfesi, çocuk havuz aktivitesi, çocuk kaydırağı, mini club, oyun 
bahçesi aktiviteleri, aerobik (ücretsiz), bilardo (ücretli), canlı müzik, dart (ücretsiz), masa 
tenisi (ücretsiz), oyun salonu (ücretli), plaj voleybolu, su jimnastiği, tenis (ücretsiz) (gece 
ışık ve raket-top ücretli), tenis dersi (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Buhar odası (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), 
spa center (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz)

TESİS HAKKINDA
Havuz ve Plaj Özellikleri; Kapalı havuz 01.04-31.10 tarihleri arasında hizmete kapalıdır. 
Açık havuz, çocuk havuzu, çocuk kaydırağı, kapalı çocuk havuzu, kapalı havuz, 
kaydıraklı havuz. berber (ücretli), doktor (ücretli), evcil hayvan (kabul edilmez), fotoğraf 
servisi(ücretli), mevcut hızdaki internet genel alanlarda kablosuz (ücretsiz), hemşire 
(ücretli), kuaför (ücretli), market (ücretli) lobby, genel alanlarda ve odalarda normal 
hızındaki wifi internet ücretsiz.
Aquapark ve lunapark 15.04.2019-31.10.2019 tarihleri arası, hava şartlarına bağlı 
olarak günün belli saatlerinde çalışır. 
Tüm açık olan üniteler, 01.04.2019-31.10.2019 tarihleri arası hava şartlarına bağlı 
olarak hizmet verir. Havlu değişimi ücretlidir. (Günlük 1 havlu ücretsizdir.)

Balayı Uygulaması
Balayına gelen misafirlerimiz için, bir sonraki sabah odalarına gönderilen kahvaltı, giriş 
günü odaya gönderilen meyve sepeti, şampanya ve özel tatlı tabağı ikramı. 

Doğum Günü veya Evlilik Yıldönümü olan misafirlerimizin odalarına meyve sepeti ikramı 
yapılmaktadır.

8
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Sahil
100 m kum plaj.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı/öğle yemeği ile son bulur.

LİMAK LARA DELUXE HOTEL & RESORT 

KONUM

Kemerağzı Lara bölgesinde, Antalya Uluslararası Havalimanı’na yaklasık 13 km, 
Belek’e 45 km, Side'ye 60 km’lik mesafede konumlanmaktadır.

ODALAR

Toplam 441 oda olmak üzere; 319 standart oda, 92 aile odası jacuzzi bulunmaktadır),
11 junior suite ( jacuzzi bulunmaktadır), 15 suite oda, ( jacuzzi bulunmaktadır),  
4 handicap rooms.

Tüm odalarda; plazma TV, uydu yayını, otel info kanalı, müzik kanalı, telefon, mini bar, 
zemin laminant, merkezi klima (belirli saatlerde), Wi-Fi (ücretsiz), kasa, balkon, duş ve 
saç kurutma makineli banyo bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Zen Restoran (Kahvaltı-Ögle Yemeği-Akşam Yemegi-Gece yarısı Çorba & Snack)
Zen Restoran (Geç Kahvaltı), Revan Snack, Turkuaz (Pasta ve Kahve Servisi,  
Açık Dondurma Servisi)

La Cucina (İtalyan) (Kuver ücreti alınmaktadır)
Gringos (Meksika) (Kuver ücreti alınmaktadır) 
Uzak dogu (Sushi, Tai, Hint)  (Kuver ücreti alınmaktadır) 

Revan (Türk Restoran, açık büfe)  Tatil süresi boyunca bir defa ücretsizdir.

Beach Bar, Laila Bar, Lobby Lounge Bar, Disco, Panorama Bar, Minibar.

SPOR AKTİVİTELERİ
Ücretsiz: Tenis sahası ve ışıklandırma (ders, ekipmanlar ücretli), fitness center, 
motorsuz su sporları, squash, 2 adet sauna, Türk hamamı, jacuzzi, mini club (4-12 yas), 
junior aktiviteleri (13-16 yas), gündüz & gece animasyon gösterileri.

Ücretli: Masaj, SPA, motorlu su sporları, bowling, bilardo, tenis (ders ekipmanları), 
pavillion hizmeti, oyun salonu. Taze sıkılmış meyve suları, kapalı içecekler.

TESİS HAKKINDA
3 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz, 2 adet çocuk havuzu, 9 kaydıraklı 
aquapark, özel plaj, disco, açık ve kapalı otopark, açık ve kapalı alısveris merkezi, 

4 adet A’La Carte Restoran, amfitiyatro, ütü servisi (günde 2 parça, saat 10:00)’a kadar 
teslim edildiğinde ücretsizdir.) genel mekan internet, emanet kasası, doktor, kuaför, 
market, çamaşırhane, ıṅternet cafe

4
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FAME RESIDENCE LARA & SPA

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

8

KONUM

Antalya-Lara mevkiinde bulunan Fame Residence Lara & SPA Hotel, havaalanına  
14 km, Antalya şehir merkezine 16 km mesafededir. Denize sıfır konumdadır.

ODALAR

Standart Odalar
Family Deluxe Odalar: Deluxe aile odalarında çift kişilik bir yatak ile sofa bulunmaktadır.
Family Elite Odalar: Bir çift kişilik yatak ve ebeveyn banyosu ile ayrı bir odada iki tane tek 
kişilik yatak ve banyo bulunmaktadır.
Odalarda; terlik, duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, telefon (ücretli), uydu yayını, 
uyandırma servisi, merkezi ısıtma, kablosuz internet (ücretsiz), tıraş/makyaj aynası, 
çalışma masası, kasa (ücretsiz), merkezi klima, mini bar, halı zemin buklet banyo ürünleri, 
çay-kahve seti, oturma grubu, su ısıtıcısı, balkon / French balkon banyo, oda servisi 
(ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Kahvaltı (Açık Büfe) (07:00 - 11:00)
Köy Kahvaltısı (Rezervasyonlu) (08:00 - 11:00)
Öğle Yemeği (Açık Büfe, Özel Diyet, Vejetaryen ve Çocuk Büfesi) (12:30 - 14:00)
Cafe Fame (11:00 - 08:00)
Gözleme (11:00 - 15:00)
Olympic - Çıtır Köşesi (12:00 - 15:00)
Beach Snack (11:00 - 15:00)
Yemek Sokağı (11:00 - 17:00)
Looby Aspendos Bar Pasta Servisi (12:00 - 22:00)
Amphi - Snack Köşesi (11:00 - 16:00)
Dondurma Servisi (14:00 - 16:00)
Sahil Yolu Sıcak Snack (17:00 - 18:00)
Akşam Yemeği (Açık Büfe) (19:00 - 21:30)
Gece Çorba Büfesi (23:00 - 06:00)
24 Saat - Oda Servisi / (Ücretli)
Barlar & İçki Servisi
Lobby Aspendos Bar (10:00 - 00:00)
Beach Bar (10:00 - 17:00)
Sanck Bar (10:00 - 17:00)
Olympic Bar (10:00 - 16:00)
Türk Kahvesi  (14:00 - 00:00)
Olympos Bar (16:00 - 00:00)

24 Saat - Cafe Fame (Caf  Fame’ de 10:00-03:00 saatleri arasında çay, kahve, konsantre 
meyve suyu ve su dışındaki tüm alkollü içecekler ücretlidir.)
Fame Style her şey dahil konseptimizde yer alan kahvaltı, öğle ve akşam yemeği açık 
büfe olup, self servistir. İçecekler masaya hizmet edilerek sunulur.

Paşa Restaurant (Türk Mutfağı), Dragon Restaurant (Çin Mutfağı), Lagos Restaurant 
(İtalyan Mutfağı), Cancun Restaurant (Meksika Mutfağı), Mermaid Restaurant (Balık 
Restaurant) A’la Carte Restaurantlar rezervasyonlu ve kişi başı servis ücretlidir.  
Şişeli içecekler, yabancı içecekler ve taze sıkılmış meyve suları ücretlidir.

AKTİVİTELER
Günlük spor aktiviteleri, profesyonel akşam şovları ve diskoda ise güncel hit parçalarıyla 
tatilinize eğlence katmak için animasyon grubu ve disko hizmetinizde olacaktır. 
Ücretsiz Hizmetler: Tenis, animasyon, jimnastik, sinema, masa tenisi
Ücretli Hizmetler: Tenis sahası ışıklandırması, tenis (raket+top), futbol, bilardo, bowling

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), masaj (ücretli), buhar 
banyosu (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Denize sıfır konumdaki tesisin plaj uzunluğu 125 m'dir. Şezlong-Şemsiye mevcuttur.
Açık havuz (3.900 m²), kapalı havuz (205 m²), rahatlama havuzu (40 m²), su kaydıraklı 
havuz - 4 bantlı (175 m²), açık çocuk havuzu (90 m²), kapalı çocuk havuzu (18 m²) 
bulunmaktadır.

ÇOCUK
Tesiste bakıcı (ücretli) ve mini club mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Fame Residence Lara & SPA Otel 2006 yılından bu yana misafir memnuniyetini her 
zaman en üstte tutan kalite anlayışıyla, muhteşem lezzetleri, güler yüzlü personeli ve şık 
dekorasyonuyla, size ailenizle unutamayacağınız anılar yaşatmaya davet ediyor.

Otelde; ütü servisi (ücretli), fotoğraf servisi(ücretli), hemşire (ücretli), otopark (açık), 
market (ücretli), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), berber (ücretli), genel alanlarda 
kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), kuaför (ücretli), butik (ücretli), 
çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli) olanakları bulunmaktadır. Evcil hayvan 
kabul edilmez.
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Sahil
Denize 3 dk mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

HADRIANUS HOTEL

KONUM

Tesis Antalya Havalimanı'na 9 km, Antalya şehir merkezine 11 km mesafededir.

ODALAR

Standart Oda
Standart odalarımız tek kişilik, 2 kişilik, 3 kişilik konaklamalar için olup oda büyüklüğü 
22 m²'dir. Tüm standart odalar deniz manzarasına sahiptir. Tüm odalarımızda balkon, 
uydu yayınlı televizyon, müzik (televizyonda), kasa, telefon (uluslararası görüşmeye 
açık), duş, saç kurutma makinası, split klima, sandalye ve masa bulunmaktadır.

Aile Odası
Aile odalarımız ise 42 m²  olup en fazla 5 kişi kalabilmektedir. Tüm odalarımızda balkon, 
uydu yayınlı televizyon, müzik (televizyonda), kasa, telefon (uluslararası görüşmeye 
açık), duş, saç kurutma makinası, split klima, sandalye ve masa bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Konsept: Herşey Dahil
Herşey Dahil konaklamalarda; sabah, öğle ve akşam yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 
(10:00-23:00) saatleri arasında ücretsiz.

Şişeli İçecekler (ücretli), Yabancı İçecekler (ücretli), Taze Sıkılmış Meyve Suları (ücretli), 
Türk Kahvesi (ücretli)

(07:00-10:00) Kahvaltı
(12:30-14:00) Öğle Yemegi
(17:00-18:00) Coffee Break
(19:00-21:00) Akşam Yemeği

EĞLENCE & AKTİVİTELER 
Masa tenisi (ücretli), dart (ücretli), tenis (ücretli), futbol (ücretli), bilardo (ücretli), langırt 
(ücretli)

SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretli), masaj (ücretli), Türk hamamı (ücretli)

ÇOCUK
Oyun bahçesi ve çocuk havuzu bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Tesisimiz Private Lara Beach Club'a 3 dakika mesafede olup Shuttle Bus servisi ile 
ulaşım sağlanmaktadır.

Çocuk havuzu, kaydıraklı havuz, açık havuz bulunmaktadır.

Market (ücretli), evcil hayvan (kabul edilmez), kuru temizleme (ücretli), çamaşırhane 
(ücretli)
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PORTO BELLO RESORT

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Konyaaltı mevkiindeki tesis; Antalya merkeze 6 km ve Antalya Havalimanı'na 20 km 
mesafede konumlanıyor.

ODALAR

Aile Odası: Odalarda; uydu yayını, duş,  laminant zemin, elbise dolabı, mini bar (ücretli), 
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), LCD TV, banyo, uyandırma 
servisi, su ısıtıcısı, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, kasa (ücretsiz), terlik 
bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil

- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretli)

AKTİVİTELER
Tesiste her akşam şov düzenleniyor. Tesiste animasyon ekibi eşliğinde yarışmalar, dans 
gösterileri, müzikaller, komedi şovları, jimnastik ve akrobat gösterileri gibi hizmetler 
bulunuyor.

SPA & SAĞLIK
Tesisin SPA ve wellness bölümünde; hamam, sauna ve masaj hizmetleri gibi olanaklar 
bulunuyor.

HAVUZ & PLAJ 
Akdeniz bölgesinin en iyi plajlarının bulunduğu Konyaaltı sahilinde 150 m boyunca çakıl 
ve kumdan oluşan plaj, otel ile tüp geçit bağlantılıdır. 

Çocuk havuzu, açık havuz, şezlong-şemsiye mevcuttur.

ÇOCUK
Tesiste minik misafirler için; çocuk bakıcısı, çocuk animasyonu, çocuk havuzu, çocuk 
kulübü ve 4-12 yaş arası çocuk misafirlere 10.00-12.30 ve 14.30-17.00 saatleri 
arasında hizmet veren mini club bulunuyor.

TESİS HAKKINDA
Mavi bayrak ödüllü plajı, modern ve çok amaçlı toplantı salonları, birbirinden lezzetli 
yemeklerin sunulduğu restoranları ve güler yüzlü personeli ile hizmete açılan Porto Bello 
Hotel, konuklarına Akdeniz misafirperverliğini en mükemmel şekli ile sunmayı hedefliyor.

Balayı Uygulaması
Giriş günü odaya şarap ve meyve sepeti ikramı, bornoz, terlik ve oda süslemesi, 
konaklama süresince bir sabah odaya kahvaltı servisi, bir defa ücretsiz a la carte 
restoran kullanımı (restoran açık olduğu günler)



seturbiz.com KONYAALTI I 79seturbiz.com

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

THE CORNER PARK

KONUM

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde konumlanan The Corner Park Hotel muhteşem deniz
manzarası, dağ manzarası ve şehir manzaralarını bir arada sunmaktadır. The Corner 
Park Hotel’in tam karşısında yer alan Mavi bayraklı Konyaaltı Plajı tertemiz serin suları 
ile sizleri bekliyor.

ODALAR

Modern ve sade bir dekorasyona sahip olan otelimiz, her misafirin ihtiyacına cevap 
verebilecek şekilde çağdaş olarak tasarlanmış ve özenle dekore edilmiştir. Otelde zarafet
ve konforun harmanlandığı 74 adet odamız bulunmaktadır.

Corner Standart Oda
35 m² genişliğinde, deniz manzaralı, geniş balkonlu, oturma gruplu, modern dekorasyon
ile tasarlanmış odalardır.

Aile Odası
35 m² genişliğinde, ebeveyn yatak odası ve çocuk odasından oluşan, geniş balkonlu, 
modern dekorasyon ile tasarlanmış odalardır.

Triple Oda
35 m² genişliğinde büyük yatak odası ve küçük yatak odasından oluşan, geniş balkonlu,
modern dekorasyon ile tasarlanmış odalardır.

Dublex King Suit Oda
170 m² genişliğinde, 2 yatak odası, 2 teras, 1 balkon, 1 salon ve 2 banyodan oluşan, 
oturma gruplu, modern dekorasyon ile tasarlanmış odalardır.

YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:30 Kahvaltı

Oda + Kahvaltı: Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan yiyecekler ücretli. Tesis genelinde 
alınan tüm içecekler ücretli.

Yarım Pansiyon: Tesiste sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan yiyecekler 
ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.

Yabancı İçecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli).

TESİS HAKKINDA
The Corner Park Hotel; Antalya şehir merkezinde, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, 
denize sıfır, Dünyanın en büyük tünel akvaryumu olan Antalya Aquarium’a 200 m, 
Atatürk Kültür Merkezi’ne 1 km, Migros AVM’ye 1 km, Antalya Arena futbol stadyumuna 
1 km, Akdeniz Üniversitesi’ne 1,5 km, Devlet Hastanesi’ne 2 km, Kaleiçi ve Yat Limanı’na 
5 km, Uluslararası Havalimanına 20 km ve şehirler arası otogara 5 km uzaklıkta 
bulunmaktadır.

The Corner Park Hotel’in şehrin önemli Doğal-Tarihi yerlere ve Eğlence-Aktivite 
merkezlerine olan mesafeleri aşağıdaki şekildedir.

Doğal-Tarihi Yerler
0-5 km: Kaleiçi, Atatürk Parkı, Yat Limanı, Antalya Arkeoloji Müzesi

5-20 km: Düden Şelalesi, Perge Antik Kenti

20-50 km: Kemer, Phaselis, Olympos, Çıralı, Yanartaş, Aspendos, Kurşunlu Şelalesi, 
Manavgat Şelalesi, Göynük Kanyonu, Olympos Teleferik, Termessos, Saklıkent Kayak 
Merkezi

Eğlence ve Aktivite Merkezleri
0-5 km: Minicity (mini şehir ve maketleri), Antalya Aquarium, Antalya Arena Futbol 
Stadyumu, Atatürk Kültür Merkezi, Antalya Devlet Tiyatrosu, Haşim İşcan Kültür 
Merkezi, Migros Alışveriş Merkezi, Erasta Alışveriş Merkezi, Markantalya Alışveriş 
Merkezi, Özdilek Alışveriş Merkezi, Lunapark, Aqualand Su Parkı, Dolphinland,  
The Khoffner Pub, Irish Pub, Starbucks 

5-20 km: Terracity Alışveriş Merkezi, Shemall Alışveriş Merkezi, Laura Alışveriş Merkezi,
Jolly Joker Concert Hall, Jolly Joker Pub, Club Black, Kaleiçi, Yat Limanı

20-50 km: Kemer, Club Aura, Club Inferno, Club Kristall, Köprülü Kanyon Rafting
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AKRA HOTEL

Sahil
Denize sıfır mesafede özel platformlu plaj.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Akra Hotel, Antalya-Lara Mevkii’nde şehir merkezinde konumlanmış olup toplam 
471 odası bulunmaktadır. Antalya Havaalanı'na 15 km, denize sıfır mesafede 
yer almaktadır.

ODALAR

Deluxe Şehir Manzara Oda 26-30 m²  olup maksimum 3 yetişkin, Deluxe Deniz Manzara 
Oda 26-30 m²  olup maksimum 3 yetişkin konaklar.
Bornoz, duş, internet wireless (ücretsiz), kasa (ücretsiz-dizüstü bilgisayarlarla uyumlu), 
42 inc Led Tv, oda servisi (ücretli), bornoz, terlik, saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, 
çay-kahve seti, telefon (ücretli), tv uydu yayını, zemin laminant, balkon.

Grand Deluxe Deniz Manzara Oda 38 m²  olup maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk konaklar.
Bornoz, duş, ıṅternet wireless (ücretsiz), kasa (ücretsiz), led tv, oda servisi (ücretli), 
saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, telefon, tv, uydu yayını, zemin laminant, balkon, koltuk, 
çalışma masası.

Deluxe Deniz Manzara Oda 26-30 m²  olup maksimum 3 yetişkin,
Corner Deluxe Sea View Oda 34 m²  olup maksimum 3 yetişkin,
Mediterranean Suit 56-65 m²  olup maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk,

YİYECEK & İÇECEK
Mediterranean, Corner ve Presidential Suitlerde konaklama yapan misafirlerimiz ücretsiz 
olarak 10. katta bulunan Lounge'dan faydalanabilmektedir.
 

Kontinental Kahvaltı (07.00-10.00) 
Öğle Yemeği (Mini Büfe) (12.30-14.00)
Akşam Yemeği (18:00-21:00)
Gün boyu kahve, çay, soft içecekler ve atıştırmalıklar sunan Urban Chic Lounge'da TV, 
gazete, dergi, kitap bölümü ile sessiz ve keyifli bir zaman geçirebilirsiniz.
Extra Ücretli: Asmani Fine Dining (17.00-00.00)
Pablito Bistro (08.00-02.00)
The 251 Soul Bar (17.00-01.00) 
Urban Social Lounge & Patisserie (08:00-00:00)

Oda Kahvaltı: Sabah Kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Yarım Pansiyon: Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecek ve 
içecekler ücretlidir.
Tam Pansiyon Plus: Sabah, öğlen ve akşam yemeklerinde servis edilecek 2 adet yerli 
alkollü/alkolsüz içecek ücretsiz olarak servis edilir. 

Corner Deluxe ve Mediterranean Suit odalarda konaklayan misafirler iki kişiye kadar 
10. Katta yer alan Urban Chic Lounge ayrıcalıklarından ücretsiz faydalanabilmektedir.
A'La Carte Restoranlar: Açık ve kapalı alana sahip deniz manzaralı ana restoranda açık 
büfe kahvaltı ve açık büfe akşam yemeği servis edilmektedir. 
Asmani A'La Carte Restoran (17:00-00:00): 10. Katta şehrin tüm manzarasına sahip, 
dünya mutfaklarından seçme yiyecekler ve zengin içecek menüsü ile A'La Carte olarak 
hizmet vermektedir.
Pablito (08:30-00:30): Akdeniz ve Toros dağları manzarasına karşı, enternasyonal 
mutfak seçenekleri ile A'La Carte olarak Lobi katında hizmet vermektedir. 
A'La Carte Restoranlar ve Urban Social Lounge ücretli olarak hizmet vermektedir.
Urban Chic Lounge: Sabah 07.00, Akşam 00.00 saatleri arası hizmet vermektedir. 
07.00-10.00 arası kontinental kahvaltı. 12.30-14.00 arası öğle atıştırmalıkları. 
18.00-21.00 arası aksam saati atıştırmalıkları. 07.00-00.00 arası konsept dahilindeki 
Local ve import içecekler ücretsiz olarak servis edilir.
Dondurma (ücretli), şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış portakal suyu (ücretli), 
Türk kahvesi (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretli)

AKTİVİTELER 
Gündüz Etkinlikleri: Açık ve kapalı yüzme havuzları, hamam, fitness, sauna, buhar odası, 
dalış (ücretli), Kids Club, bisiklet hizmeti (rezervasyonlu), basketbol, plaj voleybolu, masa 
tenisi. Tenis ücretsiz (gece ışık, raket ve top ücretli). Haftanın 6 günü tesiste canlı müzik 
yapılmaktadır. 

SPA & SAĞLIK
The Lifeco Antalya’da size sunduğumuz programlardan bazıları;  günlük sağlıklı 
beslenme ve detoks programı, arınma/detoks programları, anti-aging programları, 
güzellik programları, kilo kontrol programları, stresten arınma ve sımartıcı spa 
programları, doğal ıẏilesme programları, enerji ve bağısıklık sistemi programları, diyabet 
kontrol programı, kalp ve damar sağlık programı. SAF Restoran-Raw-Vegan Mutfak ve 
birbirinden lezzetli sağlıklı menüler sunulmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Akra Hotel, Akdeniz’in tatil cenneti Antalya şehir merkezinde bulunan Akra Hotel,  
çivit mavisi berrak suları, eşsiz doğası ve binlerce yıllık tarihiyle vazgeçilmez bir tatil için 
sizleri bekliyor.

Çocuklu misafirlerimiz için tesisimizin hemen karşısında bulunan Forfun eğlence 
merkezinde kullanabilecekleri 100 TL'lik kupon hediye edilmektedir.
Balayı Uygulaması; Oda süslemesi, şampanya, meyve tabağı ve küçük çikolata tabağı 
hizmeti sunulmaktadır.
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Sahil
Denize 300 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

AKRA V HOTEL

KONUM

Akra V Hotel, Antalya-Lara Mevkii’nde, şehir merkezinde konumlanmış olup toplam 
58 odası bulunmaktadır. Antalya Havaalanı'na 15 km, denize 300 m mesafede yer 
almaktadır.

ODALAR

V Casual şehir manzaralı ve V Casual deniz manzaralı oda 28 m²  olup maksimum 
3 yetişkin konaklar. V Casual Balkonlu Suit deniz manzaralı oda 32 m²  olup maksimum 
2 yetişkin + 2 çocuk konaklar. 

Balkon/french balkon, duş, ıṅternet wireless (ücretsiz), kasa (ücretsiz-dizüstü 
bilgisayarlara uyumlu), 42'' LED TV, merkezi, klima, minibar (ücretli), bornoz, terlik, 
saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, çay kahve seti, teras, uydu yayını, laminant zemin.

V Casual Balkonlu Suit deniz manzaralı odalarda teras bulunmakta olup diğer odalarda 
fransız balkon ve çalışma masası bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı: Sabah Kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Yarım Pansiyon: Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecek ve 
içecekler ücretlidir.
Tam Pansiyon Plus: Sabah, öğlen ve akşam yemeklerinde servis edilecek 2 adet yerli 
alkollü/alkolsüz içecek ücretsiz olarak servis edilir. Akşam yemekleri Akra Hotel'de olup, 
konsept dahilinde Akra V misafirleri de yararlanabilmektedir.

A’la Carte Restoran: Açık ve kapalı alana sahip deniz manzaralı ana restoranda açık büfe 
kahvaltı ve açık büfe akşam yemeği servis edilmektedir.
Kahvaltı: 06:30)-10:30) Akşam Yemeği: (19:00-21:30)
Asmani A’la Carte Restoran (17:00-00:00): 10. Katta şehrin tüm manzarasına sahip, 
dünya mutfaklarından seçme yiyecekler ve zengin içecek menüsü ile A’la Carte olarak 
hizmet vermektedir. Pazar günleri kapalıdır.
Pablito (11:00)-23:00): Akdeniz ve Toros Dağları manzarasına karşı, enternasyonal 
mutfak seçenekleri ile A’La Carte olarak Lobi katında hizmet vermektedir.
A’la Carte Restoranlar ve Akra Bistro ücretli olarak hizmet vermektedir.
Hizmetler Akra Hotel'de olup, Akra V misafirleri de yararlanabilmektedir.

Şişeli İçecekler (ücretli), T.S Portakal Suyu (ücretli), Türk Kahvesi (ücretli), 
Yabancı içecekler (ücretli)

AKTİVİTELER 
Haftanın 6 günü tesiste piyano dinletisi yapılmaktadır.
Canlı Müzik, Tenis ücretsiz (gece ışık, raket ve top ücretli), hamam, fitness, sauna, buhar 
odası, bisiklet hizmeti (rezervasyonlu), dalış (ücretli), basketbol, plaj voleybolu, masa 
tenisi.

Aktiviteler Akra Hotel'de olup, Akra V misafirleri de yararlanabilmektedir.

SPA & SAĞLIK
Akra Hotel içerisinde açılan The LifeCo Antalya; eşsiz doğal güzellikleri olan bu 
bölgeye well-being, sağlık, güzellik, anti-aging, egzersiz ve şımartıcı SPA alanlarında 
çok yeni ve farklı bir yaklaşım getirmektedir. The LifeCo Antalya’da detoks 
programlarıyla toksinlerinizden arınıp, kilo verebilir veya doğal güzellik uygulamaları 
ve Türkiye’de benzeri olmayan well-being hizmetleri ve SPA terapileriyle kendinizi 
yenilenmiş’ hissedebilir, yüksek enerjinize kavuşabilisiniz. The LifeCo Antalya’da size 
sundugumuz programlardan bazıları; Günlük sağlıklı beslenme ve detoks programı, 
arınma/detoks programları, anti-aging programları, güzellik programları, kilo kontrol 
programları, stresten arınma ve şımartıcı SPA programları, doğal iyileşme programları, 
Enerji ve bağışıklık sistemi programları, diyabet kontrol programı, kalp ve damar sağlık 
programı, SAF Restoran, Raw-Vegan Mutfak ve birbirinden lezzetli saglıklı menüler 
sunulmaktadır.

ÇOCUK
Mini Club 04-13 yaş arası çocuklar için hizmet vermekte olup (10:00-22:00) saatleri 
arasında hizmet vermektedir. Yüz boyama, masa oyunları, çizgi film, el işleri-hobi 
çalışmaları, tişört boyama (ücretli), kum boyama (ücretli), boccia, mini basketbol, mini 
disko

TESİS HAKKINDA
Akdeniz’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarasına karşı, tarihle, denizle, güneşle, huzur 
ve mutlulukla örülü, benzersiz bir konaklama deneyimi yaşamak istiyorsanız yolunuz 
muhakkak Akra V  ile kesişecek.
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SEA LIFE FAMILY RESORT

Sahil
Denize 50 m mesafededir. 

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Sea Life Family Resort; Antalya Konyaaltı bölgesinde yer almaktadır. Şehir merkezine 
ve barlar sokağına 4 km, otogara 7 km, havaalanına 20 km ve denize 50 m uzaklıktadır. 

ODALAR

239 Adet, balkonlu, standart odalar parke zemin,aile odaları halı zeminli, kartlı kapı 
sistemli, minibar, ulusal ve uluslararası uydu yayınlı LCD Televizyon, TV üzerinden radyo, 
direk telefon, saç kurutma makinesi, WC, küvetli veya duşlu banyo, banyoda telefon, 
makyaj masası ve boy aynası, elbise dolabı, bavulluk, merkezi klima, emanet kasası ve 
güvenlik amaçlı duman algılayıcısı mevcuttur. (09:00-16:00) saatleri arası günlük oda 
temizliği, günaşırı çarşaf değişimi ve havlu değişimi yapılmaktadır. İstek üzerine bebek 
yatağı odalara yerleştirilir. Tüm odalar sigara içilmeyen odalardır.
145 Standart Oda: 22 m²  genişliğinde, modern dekorasyon ile minimum kapasite 1 kişi  
maksimum 2+1 kişidir. İlave yatak sofa olarak verilmektedir.
80 Aile Odası: 30-35 m² değişkenliğinde, 2 odalıdır. Ebeveyn odasında 1 büyük yatak, 
diğer odada  1 tek yatak ve 1 kanepe mevcut olup ara kapılıdır. Aile odası ortak kullanılan 
tek banyo, ve WC’den oluşur. Maximum kapasite 4 kişidir.
2 Junior Suite: 35 m² genişliğinde,  1 adet büyük yatak  mevcut olup, muhteşem bir deniz 
ve havuz manzarası ayrıcalığına sahiptir. Maximum kapasite 2 kişidir.
8 Suite Oda: 54 m² genişliğinde, tek banyoulu ve  iki odalıdır. Ebeveyn odasında 1 büyük 
yatak, diğer odada ise iki ayrı yatak ve 1kanepe mevcut olup ara kapılıdır. Muhteşem bir 
deniz ve havuz manzarası ayrıcalığına sahiptir. Maximum kapasite 4 kişidir.
1 Royal Suite: 49 m²  genişliğinde, 1 adet büyük boy  yatak ,oturma köşesi ,1 adet deniz 
manzaralı jakuzi,1adet duşlu banyosu ve Konyaaltı sahil manzarası  ile lüks ve konforlu 
bir tatil olanağı sunmaktadır.. Maximum kapasite 2 kişidir.
1 Kral Dairesi: 77 m²  genişliğinde, 3 oda + 2 banyolu geniş ev atmosferinde olan kral 
dairemizde, 1 adet büyük boy yatak, 3 adet tek yatak ve oturma köşesi mevcuttur. Deniz 
ve havuz manzaralıdır. Maksimum kapasite 5  kişidir.
3 Engelli Odası: 30 m²  genişliğinde, 1 adet büyük boy yatak ve 1 adet tek kişilik yatak 
mevcuttur. Maksimum 3 kişilik konaklamalar için uygundur.

YİYECEK & İÇECEK
Ana Restoran: 400 kişilik + 100 kişilik teras bölümü 
Snack Restoran (01.05-15.10 tarihleri arasında hizmet vermektedir.)
2 adet A’La Carte Restoran: 50'şer kişilik (01.05.-15.10 01.05-15.10 tarihleri arasında 
hizmet vermektedir.)
A’la Carte Restautrant kullanımı ücretlidir. (Kişibaşı 3 Euro)
Misafir İlişkilerine 1 gün önceden Rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.

Lobby Bar: 24 saat açık 
Pool Bar: (01.05-15.10 tarihleri arasında hizmet vermektedir.)
Beach Bar: (01.05-15.10 tarihleri arasında hizmet vermektedir.)
Disco Bar (tüm içecekler ücretlidir.)

AKTİVİTELER 
Gündüz animasyonu (01.05-15:10), gece animasyonu (01:05-15:10) sabah GYM, step 
aerobik, masa tenisi, su jimnastiği (havuz), su topu, havuz oyunları, dart, mini disco, 
profesyonel akşam şovları, müzikal şovlar, Türk gecesi.
Disco: 200 kişi kapasiteye sahiptir. Giriş ücretsiz olup tüm içecekler ücretlidir. 16 yaş altı 
Diskoya giremez. 16-18 yaş arası ebeveynleri eşliğinde girebilir. 
Oyun Salonu: Bilardo, internet cafe, playstation, elektronik dart mevcut olup ücretlidir.
Su Sporları: Sahilde yerel yönetimin iznine bağlı, ücretlidir. Yaz döneminde hizmet verir. 

SPA & WELLNESS
Sanus Per Aquam  Latince sudan gelen sağlık anlamındadır. Uzman kadro ve son 

teknoloji ile mistik atmosferinde aşağıdaki hizmetlerimiz bulunmaktadır.
Ücretli Hizmetler: Masajlar, Cilt bakımı,  vücut bakımı, jakuzzi kapsülü.
Ücretsiz Hizmetler: Türk hamamı, sauna,  buhar odası, rahatlama odaları, spor salonu.

ÇOCUK
Mini Club (01:05-15:10) 04-12 yaş arası çocuklara özel. 
Çalışma saatleri (10:00-12:30), öğleden sonra (14:30-17:30) arasındadır. 
Çocuk bakıcısı (ücretli) hizmeti sağlanmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Bayraklı Konyaaltı Plajı’nın tam karsısında hizmet veren otelimiz, tüm aile bireylerine 
uygun imkanlar ve etkinlikler sunan kapsamlı bir tesistir. 7.179 m² ’lik bir yüz ölçümüne 
sahip olan tesiste; 7/24 ön büro, çamaşırhane, market, doktor, oda servisi, otopark, 
uyandırma servisi ve berber & kuaför hizmetleri sunulmaktadır.

Ücretli Hizmetler: Oda servisi (24 saat), pasta ve çiçek siparişi, doktor hizmetleri (belirli 
saatlerde), araç kiralama, kuaför, alış-veriş merkezi, çamaşırhane hizmetleri, telefon ve 
faks hizmetleri.

Tesiste; 2 adet açık havuz, 1 adet kapalı havuz, 1 adet çocuk havuzu ve aqua park 
mevcuttur.  

Plaja ulaşım tünel ile sağlanmaktadır ve şezlong, şemsiye ve minder hizmetleri ücretsiz 
olarak sunulmaktadır.
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ANTALYA HOTEL RESORT & SPA

KONUM

Antalya Hotel Resort & SPA, Antalya-Lara Mevkii'nde konumlanmış olup Antalya 
Havalimanı'na 12 km, Hadrian Kapısı'na ise 4,8 km, denize sıfır mesafededir.

ODALAR

Standart Oda: Standart Oda 26 m²  olup maksimum 2 yetiskin + 1 çocuk konaklar.

Uydu yayını, duş, zemin laminant, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, 
telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), Lcd Tv, banyo, merkezi klima, kablosuz internet 
(ücretsiz), kasa (ücretsiz)

YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon: Sabah kahvaltısı ve Akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecek ve 
içecekler ücretlidir.

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), 
Türk kahvesi (ücretli)

TESİS HAKKINDA
Bey Dağları’na hakim muhteşem konumu, konforu, kusursuz hizmet anlayışı, misafirlerde 
yarattığı güven ve ait olma duygusu ile siz değerli misafirlerine unutulmaz deneyimler 
yaşatıyor.

Balayı Oteli, engelli dostu, denize sıfır, SPA, çevre dostu, kongre oteli, çocuk dostu

Bina girişleri tekerlekli sandalyeye uygun genişliktedir.  
Ana kapı girişi düz ayaktır. 
Tekerlekli sandalyeye uygun eğimli rampa mevcuttur. 
Tesis içinde konuk tuvaleti vardır. 
Engelli kullanımına uygundur.

Tesis denize sıfır olup platform üzerinden denize girilmektedir.
Plajda ve havuzda şezlong, şemsiye ücretsizdir.

Çocuk havuzu, kapalı havuz, açık havuz, kapalı çocuk havuzu, platform mevcuttur.

Otelin bünyesinde ücretsiz özel otopark mevcuttur.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Ütü servisi (ücretli), hemşire (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz ıṅternet 
(ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), çamaşırhane (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), 
uyandırma servisi (ücretsiz)

1Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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ÖZKAYMAK FALEZ OTEL

Sahil
Denize 250 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Özkaymak Falez Otel, Konyaaltı-Falez mevkiinde 42.000 m2 alan üzerine kurulmuş olup 
toplam 342 odası bulunmaktadır. Antalya Havalimanı’na 11 km, şehir merkezine 1 km, 
denize 250 m mesafede bulunmaktadır.

ODALAR

Standart Odalar (28 m2): maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur. 
Odalarda; uydu yayını, duş, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), 
balkon, küvet, halı zemin, banyo, bornoz, merkezi klima, kasa (ücretli) bulunmaktadır.

Süit Odalar (58 m²): 1 oturma odası ve 1 yatak odasından oluşmaktadır ve ara 
kapılıdır. Odalarda; merkezi klima, halı zemin, duş, kasa (ücretli), küvet, uydu yayını, saç 
kurutma makinesi, banyo, balkon, telefon (ücretli), mini bar (ücretli), oda servisi (ücretli) 
bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı / Yarım Pansiyon / Her Şey Dahil

Kahvaltı (07:00 - 09:30)
Geç Kahvaltı (09:30 - 10:00)
Snack Bar (10:00 - 16:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:30)
Shadow Bar (Her şey dahil konsept) (10:00 - 00:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
Gece Çorbası (22:00 - 23:00)  
Lobby Bar (24 Saat) 24:00-10:00 arası ücretlidir.  

Her şey dahil - Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe, tesisin belirlemiş olduğu 
markalar dahilinde yerli alkollü alkolsüz içecekler 10:00 - 00:00 saatleri arasında 
ücretsizdir. 00:00 - 10:00 saatleri arasında tüm içecekler ücretlidir. Dondurma 16:00 - 
17:00 saatleri arasında havuz kenarında ücretsizdir. 

Mehtap A La Carte Restaurant - Uluslararası Mutfak
A la carte restaurant menü üzerinden ücretlidir.

Nargile (ücretli), dondurma (ücretli), şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), 
taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)

AKTİVİTELER
Tenis (ücretsiz), animasyon, tenis (raket-top) (ücretli), tenis sahası ışıklandırması (ücretli), 
bilardo (ücretli), masa tenisi (ücretsiz)

Tesiste soft animasyon yapılmakta olup lobby barda her akşam canlı piyano müziği ile 
eğlence düzenlenmektedir.

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), jakuzi (ücretsiz), fitness 
(ücretsiz), sauna (ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Tesis plaja 250 m mesafede olup özel plajı ve 2 adet açık yüzme havuzu, 1 adet kapalı 
havuz, 1 adet çocuk havuzu, 1 adet su kaydırağı bulunmaktadır.

Havuzda ve plajda şezlong, şemsiye ve havlu ücretsizdir.

ÇOCUK
Çocuklar için bakıcı istenildiğinde ücretli olarak bakıcı sağlanmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Özkaymak Falez Hotel, seçkin ortamı ve kendine özgü dünyası ile sizi sarar. İçten, 
saygılı, sımsıcak bir konukseverlik, kusursuz bir konfor, sınırsız olanaklar ve doyumsuz 
güzellikler bu dünyanın ayrılmaz parçalarıdır. Artık her şey bambaşkadır. Sizin için 
Özkaymak Falez Hotel Antalya günleri başlamıştır.

Otelde; hemşire (ücretli), doktor (ücretli), kuru temizleme (ücretli), kuaför (ücretli), 
çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır. 

Evcil hayvan kabul edilmez.
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THE MARMARA ANTALYA

KONUM

Antalya Havalimanı’na sadece 15 dk uzaklıkta olan The Marmara Antalya Türkiye’nin ilk 
dönen oteli olma özelligine sahip.

Akdeniz’in muhteşem manzarasına sahip olan Lara bölgesinde tam falezlerin üstünde 
yer alıyor. 

The Marmara Antalya; 8 adet büyüklü küçüklü toplantı salonu, özel plajında zengin spor 
aktiviteleri ve benzersiz mutfağı ile hem iş hem de tatil amaçlı gelenler için kaçınılmaz 
bir fırsat yaratıyor.

ODALAR

Standart otel odası: The Marmara Antalya toplam 232 odası ile birlikte 2 binadan 
oluşmaktadır. Otelin ana binası 208 standart, otelin dönen binası ise 24 loft odalıdır. 

Otel odaları kendine özgü mimari tarzları ile tasarlanmış olup; konforu ve zevki içinde 

barındırmaktadır. 

24 saat oda servisi ve odalarda wireless internet misafirlerin hizmetindedir.

YİYECEK & İÇECEK
Dünya ustaları ile yarışan şefleri ile beraber The Marmara Antalya yemek konusunda 
iddialı menüleri ile karsınızda.

Dünya mutfaklarından seçenekler sunan ve sık yemek yemeyi isteyenler için 
Tuti Restoran uygun bir seçim. 

Şefin her gün yarattığı farklı mönüler otelin her köşesinde Pool Bar’da, Beach Bar’da 
veya baska bir yerde karşınıza çıkacaktır.

SPOR AKTİVİTELERİ
Spor hayranları için The Marmara Antalya bir cennet sayılır. Duvar tırmanış, açık yüzme 
havuzu ile birlikte modern bir gym, spor severlere zevkli dakikalar yaşatır.

TESİS HAKKINDA
232 odalı tesisin, dünya mutfaklarından lezzetler sunan mutfağı, açık yüzme havuzu, 
fitness kompleksi, masaj odaları, sauna, jakuzi, 24 saat oda servisi, kuru temizleme, 
doktor, kasa hizmeti, kuaför, business center ve 8 adet büyüklü küçüklü, son teknoloji 
donanımlı toplantı salonları mevcuttur.

Falezlerin üstünde yer alan özel plaja, otelden falezlere inen 70 m’lik bir tünel ile 
ulaşılmaktadır.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 15:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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HOTEL SU

Sahil
Denize 150 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Antalya Havalimanı’na 18 km, şehir merkezine 4,5 km ve Cam Piramit’ten 1 km uzaklıkta 
ve denize 150 m mesafededir.

ODALAR

Deluxe Oda tipi (deniz ve kara manzaralı) ve A / B Suit Oda tipi (deniz ve kara manzaralı) 
konaklama seçenekleri.

24 saat oda servisi, modern sedirli balkon, ambians ışıklandırmalı odalar, telefon,  
uydu bağlantılı TV, minibar, kasa, banyo (duşlu), saç kurutma, bebek telsizi (istek 
üzerine), duman alarmı, elektronik safe, tüm odalarda bornoz, terlik ve çay-kahve setup, 
her gün ücretsiz su ikramı

YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon ve Ultra Herşey Dahil
Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil açık büfe Kırmızı Restorant, Pool, Lounge, Sushi 
ve Moonlight Terrace Restoran’da A’ la carte seçenekler (ücretli)

SPOR AKTİVİTELERİ
Su sporları (katamaran, jet ski, parasailing, windsurf, ringo, banana (ücretli)), fitness 
center, voleybol, badminton, masa tenisi, langırt, sabah jimnastigi, aqua-gym, tenis.

FORA SPA
Cilt bakım ve 6 masaj odasından oluşan Su Spa-Aromatik kokular ve müzikle rahatlatan 
ambiyans, sauna, buhar odası, geleneksel Türk Hamamı.

GÜNDÜZ & GECE AKTİVİTELERİ
Gündüz & Aktiviteleri: Masa tenisi, dart, badminton, tavla, kağıt oyunları, boccia, tabu, 
hamak, resim boyama gibi çesitli spor olanakları, oyunlar ve aktiviteler.

Gece Aktiviteleri: Canlı müzik performansları, özel gösteriler, açık havada sinema 
gösterimleri. Altın Portakal, Antalya Piyano Festivali, Runtalya gibi dünya çapında 
kültür, sanat, spor, moda ve eğlence organizasyonlarına ev sahipligi yapılması. 

ÇOCUK
Çocuk havuzu, bebek yatağı, 04-12 yaş arası çocuklar için Kids Club, bebek bakıcısı 
(ücretli ve rezervasyonlu), mama sandalyesi, trambolin.

TESİS HAKKINDA
39 Suit, bir Presidential Suit ve bir Özel Dizayn Suit olmak üzere, 296 oda bulunmaktadır.

Herkesin damak zevkine uygun farklı restoran.
Kırmızı, Lounge, Pool, Sushi, Moonlight Terrace. Toplantılarınız için 848 m²’lik 
balo salonu, konferans salonu, 9 farklı toplantı salonu, oyun salonu, internet cafe, 
Fora Spa, kuaför, internet cafe (ücretsiz)

Tüm tesiste ve odalarda ücretsiz WiFi.

Tüm misafirlere Aqualand’e ücretsiz giriş imkanı ve Dolphinarium'da indirim.

3
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BİLEM HIGH CLASS HOTEL

KONUM

Tesis, Antalya şehir merkezine 5 km, havaalanına ise 12 km uzaklıkta 6.250 m²’lik 
bir alan üzerine kuruludur. Denize 5 m mesafede bulunmakta ve BLM Beach Club ile 
misafirlerine ücretsiz plaj hizmeti vermektedir. Her 5 dakikada, otel yakınından şehir 
merkezine ve Lara plajlarına dolmuşla ulaşım imkanı bulunmaktadır.

ODALAR

Standart Oda: Tüm odalarda elektronik kapı kilit sistemi ve koridorlarda güvenlik 
kameraları bulunmaktadır. Balkon hariç (19-26 m²) dir. Tüm standart odalar deniz 
manzaralıdır.

Uydu yayını, duş, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, 
oda servisi (ücretli), zemin halı, banyo, split klima, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kasa 
(ücretsiz)

YİYECEK & İÇECEK
(07:00-09:00) Kahvaltı (Açık Büfe)
(12:30)-14:30) Öğle Yemeği
(10:00-18:00) Snack Bar (Sadece yaz Sezonu kullanılabilir)
(19:00-21:00) Akşam Yemeği (Açık Büfe/A'La Carte)
(24 Saat) Lobby Bar       
(10:00-20:00) Havuz Bar (Sadace yaz sezonu kullanılabilir)

Oda Servisi ücretli olarak 24 saat hizmet vermektedir.

Kahvaltıda alınan sıcak içecek ve konsantre hariç tüm içecekler extradır.

Half Board konaklamalarda akşam yemeklerinde alınacak tüm içecekler ekstra ücrete 
tabidir.

Full Board + konaklamalarda öğlen ve akşam yemeklerinde kisi başı 2’şer adet ücretsiz 
soft (alkolsüz) içecek verilir.

Şişeli ıç̇ecekler (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), 
Türk kahvesi (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), masaj (ücretli), fitness (ücretsiz)

TESİS HAKKINDA
Gotik tarzında hazırlanmış odalar ve ferah iç mekanları ile yaşamaya doyamayacağınız 
bir atmosfer sunuyoruz.

Kuru temizleme (ücretli), kuaför (ücretli), çamaşırhane (ücretli)

Sahil
Denize 5 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

1



setur.com.tr88 I ANTALYA setur.com.tr

BEST WESTERN PLUS KHAN HOTEL

Sahil
Denize 1 km mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Tesis Antalya Havalimanı'na 10 km, şehir merkezine 400 m mesafededir.

ODALAR

Standart Oda: Standart odalarımız 17 m² olup iki kişi için dizayn edilmistir. Frenchbed ve 
Twin Bed alternatifleri mevcuttur. Odaya ilave yatak eklenebilmektedir. 
2 Yetişkin + 1 çocuk konaklama imkanı vardır. Ayrıca bu kategoride 1 adet Handicap 
Odamız mevcuttur. 40 m² genişliğinde olup; 1 adet French Bed (2x2) yatak mevcuttur. 
Banyo rahat kullanım amacıyla handicap WC ve duş bulunmaktadır.
Genel Oda Özellikleri: LCD TV, küvet, merkezi sistem klima, ücretsiz kablosuz ıṅternet 
(wi-fi), telefon, saç kurutma makinası, ütü ve ütü masası (talep üzerine), sigara 
ıç̇ilmeyen odalar (talep üzerine), çalışma masası, kablolu ve uydu TV, banyo telefonu, 
uyandırma servisi, mini bar, dikiş seti, emanet kasa, su isıtıcı ve çay-kahve ürünleri, 
bebek yatağı (talep üzerine), yangın dedektörü 

Köşe Oda: Yarı suit tarzında olan odalarımız ortalama 30 m² olup son derece rahat ve 
kullanışlıdır. Odalarda frenchbed (2x2) bulunmaktadır. Odada ayrıca bir adet açılabilir 
kanepe bulunmaktadır. Odaya ilave yatak eklenebilmektedir. 2 yetişkin + 2 Çocuk veya 
3 yetişkin konaklama imkanı Vardır.
Genel Oda Özellikleri: LCD TV, küvet, merkezi sistem klima, ücretsiz kablosuz ıṅternet 
(wi-fi), telefon, saç kurutma makinası, ütü ve ütü masası (talep üzerine), sigara ıç̇ilmeyen 
odalar (talep üzerine), çalışma masası, kablolu ve uydu tv, banyo telefonu, uyandırma 
servisi, mini bar, dikiş seti, emanet kasa, su isıtıcı ve çay-kahve ürünleri, bebek yatağı 
(talep üzerine), yangın dedektörü

Triple Oda: Triple odalarımız 40 m²'dir. Oda 3 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. 
Aileler ve arkadaş grupları için ideal konaklama imkanı sağlamaktadır. Odaya ilave yatak 
eklenebilmektedir. 4 yetişkin konaklama imkanı vardır.
Genel Oda Özellikleri: LCD TV, küvet, merkezi sistem klima, ücretsiz kablosuz ıṅternet 
(wi-fi), telefon, saç kurutma makinası, ütü ve ütü masası (talep üzerine), sigara ıç̇ilmeyen 
odalar (talep üzerine), çalışma masası, kablolu ve uydu tv, banyo telefonu, uyandırma 
servisi, mini bar, dikiş seti, emanet kasa, su ısıtıcı ve çay-kahve ürünleri, bebek yatağı 
(talep üzerine), yangın dedektörü

Suit Oda: Suit odamız, 45m² yatak odası ve oturma odası şeklinde iki bölümden 
oluşmaktadır. Yatak odasında, Frenchbed yatak (2x2), kanepe ve oturma grubu 
bulunmaktadır. Oturma odasında ise oturma grubu ve ilave LCD TV bulunmaktadır. 
Oturma grubu ilave açılabilir kapanabilir yatak olmaktadır. Aileler ve arkadaş grupları 
için ideal konaklama imkanı saglamaktadır. Odaya ilave yatak eklenebilmektedir. 
3 Yetişkin + 2 çocuk ve ya 4 yetişkin konaklama imkanı vardır. 
Genel Oda Özellikleri: LCD TV, küvet, merkezi sistem klima, ücretsiz kablosuz ıṅternet 
(wi-fi), telefon, saç kurutma makinası, ütü ve ütü masası (talep üzerine), sigara ıç̇ilmeyen 
odalar (talep üzerine), çalısma masası, kablolu ve uydu tv, banyo telefonu, uyandırma 
servisi, mini bar, dikiş seti, emanet kasa, su ısıtıcı ve çay-kahve ürünleri, bebek yatağı 
(talep üzerine), yangın dedektörü

YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon
Yarım Pansiyon konaklamalarda; kahvaltı ve akşam yemekleri dışında alınan tüm 
yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. 

A'la Carte Restauranlar: Aspendos A’la Carte Restoran
A'la carte restoran rezervasyonlu ve ücretli.
Yabancı ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), diyet büfesi (ücretsiz),  
Türk kahvesi (ücretli), dondurma (ücretli), şişeli ıç̇ecekler (ücretli)

TESİS HAKKINDA
Best Western Plus Khan Hotel, şık ve modern tasarımlı odalarında konforlu bir tatil 
imkanı sunuyor. Açık havuzunda eğlenceli vakit geçirebileceginiz tesis, bulunduğu 
konum itibariyle hem iş hem de turistik amaçlı konaklamalara hitap ediyor. Otel çocuk 
dostu ve engelli dostu konseptindedir.

Havuz ve Plaj Özellikleri;
Tesis denize 5 km mesafededir. Çocuk havuzu ve açık havuz bulunmaktadır.

Balayı Uygulaması;
Meyve sepeti, şarap ve çiçek ikramı

1
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CLUB HOTEL FALCON

KONUM

Club Hotel Falcon, Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesine sadece 5 km, E PO 2016 
Antalya'ya 21 km ve Antalya Uluslararası Havalimanı'na 17 km uzaklıktadır.

ODALAR

Superior Deniz Manzaralı Oda: 30-35 m2, modern dekore edilmiş deniz manzaralı 
odalarda 1 büyük yatak odası ve oturma grubu mevcuttur. Laminant parke zemin, 
elektronik kapı sistemi, balkon, LED TV (uydu yayını), internet Wi-Fi (ücretsiz), banyoda 
ve odada direkt hatlı telefon, mini bar, VRF klima sistemi, kasa, duşakabin & WC, saç 
kurutma makinesi ve makyaj aynası mevcuttur.

Standart Deniz Manzaralı Oda: 18-20 m2, modern dekore edilmiş deniz manzaralı 
odalarda, laminant parke zemin, elektronik kapı sistemi, balkon, LED TV (uydu yayını), 
internet Wi-Fi (ücretsiz), banyoda ve odada direkt hatlı telefon, mini bar, VRF klima 
sistemi, kasa, duşakabin & WC, saç kurutma makinesi ve makyaj aynası mevcuttur. 

Standart Kara Manzaralı Oda: 18-20 m2, modern dekore edilmiş kara manzaralı 
odalarda, laminat parke zemin, elektronik kapı sistemi, balkon, LED TV (uydu yayını), 
internet Wi-Fi (ücretsiz), Banyoda ve odada direkt hatlı telefon, mini bar, VRF klima 
sistemi, kasa, duşakabin & WC, saç kurutma makinesi ve makyaj aynası mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Tüm ana öğünler açık büfedir. Tüm içecekler masaya servis edilir.

Panaroma Restoran (açık ve kapalı)
Özel Türk Mutfağı ile A'la Carte Restorant haftada 1 kez rezervasyonludur.

Meydan Bar (16:30-00:00), Lobi Bar (10:00-17:00), Havuz Bar (10:00-00:00), Sahil 
Bar (10:00-17:00), Vitamin Bar (10:00-21:00, ücretli), Disko Bar (00:00-02:00, ücretli).

TESİS HAKKINDA
193 m²  alanda yer alan açık havuz tatilinizi daha keyifli hale getiriyor. 68 m2 alana sahip 
kapalı havuzdan her mevsim faydalanabilirsiniz. 

Otelin kendine ait olan özel plajında 650 m² lik platform üzerinde 400 kişi kapasite ile 
hizmet vermektedir. Şemsiye, şezlong, minder ve plaj havlusu temin edilmektedir. 

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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GRIDA CITY ANTALYA

Sahil
Denize 900 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Grida City Antalya, Antalya merkezde konumlanmış olup toplam 100 odası 
bulunmaktadır. Antalya Otogarı’na 5 km, Antalya Havaalanı’na 18 km, Denize 900 m 
mesafededir.

ODALAR

Rahatlığın ön planda olduğu 47 adet standart, geniş alanı ve modern dekorasyonu 
ile tasarlanmış 20 adet Superior, 29 adet Deniz Manzaralı ve farklı büyüklüklerde  
3 adet süit olmak üzere toplam 99 oda bulunmaktadır.

Tüm odalarda yüksek hızlı internet bağlantısı, LED TV, klima, Minibar, telefon, kasa, saç 
kurutma makinası bulunuyor.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltıdan akşam yemeğine uzanan, yerel lezzetlerden oluşan dünya mutfağının farklı 
tatlarından zengin seçenekler sunuluyor. 

Açık Büfe Kahvaltı: (06:30-10:00)
A'La Carte Öğle Yemeği: (12:00-14:30)
Açık Büfe Akşam Yemeği: (19:00-21:00)

Lobi Bar’da gün boyu sıcak içecekler ve soğuk aperatiflerin yanı sıra içkilerin yanında 
atıştırmalıklar da sunuluyor.

ÇOCUK
Bebek karyolaları, bebek bakıcılığı hizmeti, yüksek sandalyeler, çocuk menüsü,  
oyun alanı.

TESİS HAKKINDA
Hayalini kurduğunuz, hizmet, konfor ve kaliteyi Grida City Hotel’ de bulacaksınız...

Otelimiz, şehrin merkezinde, Atatürk Kültür Parkı ile Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi, 
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve ATİK (Antalya Tenis İhtisas Kulübü) karşısındadır.

Yakın çevresinde bulunan Konyaaltı Plajı, Antalya Arkeoloji Müzesi, Akvaryum,  
5M Migros AVM, Mini City ve Yunus Parkı görülmesi gereken yerlerdir.

33.000 seyirci kapasiteli stadyumun hemen yanında yer almaktadır. Yarı Olimpik yüzme 
havuzu, 6 adet tenis kortu, Spor salonu ve geniş bahçesi konukların hizmetindedir.

Çamaşırhane (ücretli),  genel alanlarda wireless (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli).
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LAREN FAMILY HOTEL & SPA

Sahil
Denize 2 km mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Otel Antalya Havaalanı'na 7 km, Antalya Otogar'a 10 km ve Lara Plajı’na 2 km mesafede 
yer almaktadır.

ODALAR

Deluxe Comfort Odalar: Çift kişilik tek yatak veya 2 kişilik ayrı yatak bulunmaktadır. 
Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, çay-kahve seti, mini bar 
(ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), çalışma 
masası, banyo split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su ısıtıcısı, LED TV, 
terlik, buklet banyo ürünleri, kasa (ücretli) mevcuttur.

Jakuzili Süit Odalar: Odalarda; uyandırma servisi, tıraş/makyaj aynası, LED TV, duş, 
laminant zemin, oturma grubu, kasa (ücretli), buklet banyo ürünleri, terlik, uydu yayını, 
saç kurutma makinesi, banyo, balkon, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), split klima, elbise 
dolabı, mini bar (ücretli), çalışma masası, çay-kahve seti, oda servisi (ücretli) mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil

Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 - 10:30)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:30)
Snack İkramı (15:00 - 16:00)
Çay Saati (16:00 - 16:45)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
Gece Yemeği (23:30 - 00:00)

Her şey dahil 10.00 - 23.00 saatleri arasında geçerlidir.

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), 
night club (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)

AKTİVİTELER
Oyun salonu (ücretli), canlı müzik, sinema (ücretli), karaoke (ücretli), masa tenisi (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Tuz odası (ücretsiz), Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), 
SPA center (ücretli), jakuzi (ücretsiz), buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz),  
cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz), macera duşları (ücretsiz)

Laren Family Hotel & Spa'nın konforlu ve rahat bir dekorasyona sahip olmakla birlikte, 
SPA teknolojilerinin kullanıldığı merkezinde, son derece deneyimli ve uzman personelce 
verilen hizmetle, vücudunuz yenilensin, ruhunuz dinlensin.

ÇOCUK
Tesiste mini club ve oyun bahçesi mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Müşterilerine huzurlu ve dinlendirici bir tatil sunmak için her platformda kalite hissiyatı 
veren Laren Family Hotel & SPA 5 yıldızlı bir aile otelidir.

Otelde berber (ücretli) ve kuaför (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
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Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 200 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

B BUSINESS HOTEL & SPA

CENDER HOTEL

Sahil
Denize 5 km mesafededir. 

KONUM 

Tesis Antalya Havalimanı'na 16 km, Şehir merkezine 5 km, Otogar’a 670 m mesafededir.
Tesisin hemen önünde şehir merkezine ve havalimanına ulaşım sağlayan metro hattı 
bulunmaktadır.

ODALAR

Standart Oda
Deluxe Standart Odalar (25 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki yatak 
bulunmaktadır. Tüm odalarda fr balkon vardır. Odalar maxi bar, çay ve kahve seti,  
LCD TV, uydu ve wi-fi internet bağlantısı, telefon, merkezi ısıtma, kasa, banyo odası, 
makyaj aynası, saç kurutma makinesi, terlik, 220V elektrik ile donatılmıştır. Uydu 
yayını, duş, zemin laminant, çay-kahve seti, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, 
telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), LCD TV, merkezi ısıtma, banyo, traş/makyaj aynası, 
uyandırma servisi, su ısıtıcısı, merkezi klima, terlik.
Deluxe Family Oda (77 m²): Modern tarzda dekore edilmiş, geniş 2 yatak odası,  
2 banyodan oluşmaktadır. Mobilya ile döşenmiş LCD TV'li ve maxi barlı odaları, birinci 
yatak odası 2 ayrı tek kişilik yataklı, ikinci yatak odası French yataklıdır. French balkon, 
çay ve kahve seti, wi-fi ve uydu bağlantısı, kasa, banyo, merkezi ısıtma, telefon, makyaj 
aynası, saç kurutma makinası.
Deluxe Suite Oda (35 m²): Modern tarzda dekore edilmiş, 1 french yataklı, balkonlu, 
jakuzili ve banyolu geniş odadır. French balkon, maxi bar, çay ve kahve seti,  
LCD TV, wi-fi ve uydu bağlantısı, kasa, banyo, merkezi ısıtma, telefon, makyaj aynası,  
saç kurutma makinası.

YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretlidir. 
Yarım Pansiyon konaklamalarda; sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan 
tüm yiyecekler ücretlidir.  Ücretli: Tesis genelinde alınan tüm içecekler, şişeli içecekler, 
yabancı içecekler, taze sıkılmış meyve suları, Türk kahvesi (ücretli), oda servisi (24 saat)

TESİS HAKKINDA
Otelimizde 88 adet deluxe standart oda, 6 adet deluxe family, 6 adet suit oda ve  
1 adet engelli odası olmak üzere toplam 101 odamız bulunmaktadır. Kapalı havuz ve 
açık havuzumuz, Spa merkezimiz (hamam, sauna, buhar odası, vitamin bar) mevcuttur.

1

2

KONUM

Ulaşım açısından şehrin elverişli noktasında bulunan Cender Hotel, Antalya Otobüs 
Terminali'ne 7 km, Antalya Havalimanı'na ise 14 km mesafede konumlanıyor. Otelimiz 
denize sıfır olup; bölge itibariyle otele ait herhangi bir plaj bulunmamaktadır. Konyaaltı 
Plajı 3 km, Lara Plajı 11 km mesafededir.

ODALAR

Standart odalar 21 m² olup odalarda 2 adet tek kişilik yatak veya 1 adet iki kişilik ve  
1 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. Ayrıca üç kişilik odalarda da 3 adet tek kişilik veya 
1 adet iki kişilik, 1 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. 

Odalarda; uydu yayını, duş/küvet, ahşap görünümlü seramik kaplama zemin, mini bar 
(ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), LCD TV, 
banyo, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, buklet banyo ürünleri, kasa mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00 / 19:30-21:30 Mevsimsel olarak değişiklik göstermektedir)
Oda + Kahvaltı: Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis 
genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Yarım Pansiyon: Tesiste sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecekler 
ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Sauna, fitness, Türk hamamı, masaj (ücretli)

TESİS HAKKINDA
Otelimizde 1 adet açık havuz ve 1 adet çocuk havuzu bulunmaktadır. Kullanım zamanı 
mevsimseldir. Otelde; otopark (açık), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), 
toplantı salonu (ücretli) olanakları bulunmaktadır. 
Evcil hayvan kabul edilmez.
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Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Exporoyal Hotel Antalya, Muratpaşa bölgesinde bulunmaktadır. Otel Antalya 
Havaalanı'na 10 km, Kaleiçi'ne 2 km uzaklıktadır.

ODALAR

Standart Odalar (17 m²):  Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli),  
saç kurutma makinesi, seramik zemin, oda servisi (ücretli), LCD TV, çalışma masası, 
banyo, kablosuz internet (ücretsiz) buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Sadece Oda / Oda + Kahvaltı
Kahvaltı (08:00 - 10:00)
Sadece oda konaklamalarda; tesiste alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan 
tüm içecekler ücretli. 
Oda + Kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınan yiyecekler ücretli.  
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretli)

TESİS HAKKINDA
Hotel Exporoyal; gerçek hizmet kalitesi ile konforu birleştiren bir şehir otelidir. Antalya'nın 
simgelerinden biri olan Kaleiçi'ne ve eski kente yakın mesafede bulunan ve misafirlerine 
elverişli lokasyon avantajı sunan Exporoyal Hotel; turizm ve eğlence odaklı konaklamalar 
için konforlu bir konaklama imkanı sunuyor.

Otelde; otopark (açık), kuru temizleme (ücretli), havalimanı transferi (ücretli) olanakları 
bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.

KONUM

Tesis Antalya Havalimanına 10 km mesafededir.

ODALAR

Standart odalar 20 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak bulunuyor. 
Maksimum 2 kişi konaklama kapasitelidir. Bazı odalarda balkon bulunmaktadır. 
Balkon, banyo, buklet banyo ürünleri, çay-kahve seti, duş, kablolu ıṅternet (ücretsiz), 
kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), küvet, lcd tv, merkezi ısıtma, merkezi klima, 
minibar (ücretli), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), 
uyandırma servisi, uydu yayını, zemin halı.

YİYECEK & İÇECEK
(07:00-10:00) Kahvaltı
Room Only: Sadece oda dahil fiyat, hiç bir öğün veya içecek fiyata dahil değildir.
Oda Kahvaltı : Kahvaltı sürecince içilen çay, kahve, taze sıkılmış portakal suyu, su, maden 
suyu konsepte dahildir.
Half Board: Kahvaltı servisimizde; çay, kahve, taze sıkılmış portakal suyu ve su servis 
edilmektedir. Akşam yemeğinde tüm içecekler extra ücrete tabidir.
Dondurma (ücretli), şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretli).

A'La Carte Restoran
Open Lobby Restoran-İnternational

SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), SPA Center 
(ücretli), Türk hamamı (ücretsiz)

TESİS HAKKINDA
Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), engelli rampası, genel 
alanlarda kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), uyandırma servisi 
(ücretsiz), ütü servisi (ücretli).

EXPOROYAL HOTEL

HOLIDAY INN ANTALYA LARA

Sahil
Denize 500 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

1



seturbiz.com ANTALYA I 95seturbiz.com

KONUM

Yazar Lara Hotel Antalya, Lara bölgesinde bulunmaktadır. Otel Antalya Havaalanı'na 
11 km, Antalya'ya 5 km uzaklıktadır.

ODALAR

Tesiste toplam 30 oda bulunmaktadır.
Aile Odası (25 m²)
Deluxe Oda (18 m²)
Superior Oda (25 m²)
Standart Oda (18 m2)
Konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz TV, kablosuz internet, telefon ve oda 
kasası standart odalarda mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Tesiste kahvaltı haricinde alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

HAVUZ & PLAJ 
Tesis, plaja 350 m mesafededir. Açık yüzme havuzu mevcuttur.

ÇOCUK
Restoranda bebek sandalyesi mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Otel Antalya Lara bölgesinde merkezi bir konumda olup çevresinde birçok eğlence 
mekanları, alışveriş merkezleri, cafeler, restoranlar, yürüyüş ve gezi alanları 
bulunmaktadır. Aynı zamanda merkezi bir konumda olduğu kadar sakin ve şehrin 
gürültüsünden uzak bir konaklama gerçekleştirebilirsiniz.

Otel genelinde wi-fi (ücretsiz) ve otopark (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.   

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 350 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

LATANYA PALM HOTEL

YAZAR LARA HOTEL

KONUM

Tramvay hattına 50 m mesafede, Havalimanı, Anfas fuar alanına ve Expo fuar alanına 
en yakın otel konumundadır. Otelden havalimanına, Anfas ve Expo fuar alanına tramvay 
ile ulaşım mümkündür.

ODALAR

Standart Odalar (30m² ): Maksimum 2 yetişkin +1 çocuk konaklama yapabilir. Odalarda; 
balkon, banyo, küvet, LCD TV, merkezi klima, saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, duş,  
halı zemin mevcuttur. 

Ücretsiz: Kablosuz ıṅternet, kasa, çay kahve setup.
Ücretli: Minibar, oda servisi, telefon, 24 saat oda servisi.

YİYECEK & İÇECEK
(07:00-11:00) Kahvaltı, (12:00-23:30) Orchide A la Carte Restoran, (18:30-21:00) 
Akşam Yemeği. Yarım Pansiyon konaklamalarda; sabah kahvaltısı ve akşam yemeği 
dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Yarım Pansiyon konaklamalarda verilen Akşam 
yemeği set menü olarak servis edilmektedir. 

Ücretli: Şişeli İçecekler, Taze Sıkılmış Meyve Suları, Türk Kahvesi, Yabancı İçecekler

SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu, fitness, sauna, Türk hamamı, masaj (ücretli)

TESİS HAKKINDA
Business Center ve kapasiteleri 10-250 kişi arasında değişen 2 toplantı salonu 
bulunmaktadır. Havalimanı-Otel servisi bulunmaktadır. (ücretli) Otel bütün alanlarında 
metro internet hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir. Tesiste hizmet veren açık alanların 
kullanımı mevsim koşullarına bağlıdır. Evcil hayvan kabul edilmez.

Ücretsiz Hizmetler: Genel alanlarda kablosuz ıṅternet, emanet kasa, uyandırma servisi.
Ücretli Hizmetler: Berber/ kuaför, çamasırhane, kuru temizleme, ütü servisi.

1
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ALP PAŞA HOTEL

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Alp Paşa Hotel, Antalya-Kaleiçi mevkiinde konumlanmış olup Mermerli Plajı’na 400 m, 
Konyaaltı Plajı’na 3 km, Antalya Havaalanı’na 15 km mesafededir.

ODALAR

Standart Odalar (14 m2): Maksimum 3 yetişkin konaklamaya uygundur. Bahçe 
veya havuz manzaralıdır. Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli),  
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), LCD TV, parke zemin, banyo,
split klima, uyandırma servisi, buklet banyo ürünleri, kasa (ücretli) bulunmaktadır.

Deluxe Odalar (20 m2): Maksimum 3 yetişkin konaklamaya uygundur. Deluxe odalarda 
jakuzili banyo bulunmaktadır. Odalarda; uyandırma servisi, parke zemin, duş, kasa 
(ücretli), buklet banyo ürünleri, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, telefon 
(ücretli), split klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli), oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

Osmanlı Süit Odalar (30 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak bulunmaktadır. Odalarda; 
duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, telefon (ücretli), uydu yayını, uyandırma servisi, 
LCD TV, kasa (ücretli), parke zemin, split klima, mini bar (ücretli), buklet banyo ürünleri, 
banyo, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı/Yarım Pansiyon
Açık Büfe Kahvaltı (07:30 - 10:00)  
Öğlen (3 çeşit  la carte) (12:30 - 14:00)
Akşam Yemeği (19:30 - 22:00)
Havuz Bar (08:00 - 23:00)
Sükunet Havuzu (10:00 - 18:00)

Oda + Kahvaltı konaklamalarda sabah kahvaltısı konaklamaya dahil olup otel genelinde 
tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

Yarım Pansiyon konaklamalarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği konaklamaya dahil 
olup otel genelinde tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. Akşam yemeği set menü şeklinde 
servis edilmektedir.

Alp Paşa Restaurant (Türk ve Osmanlı Mutfağı)
Du Bastion Fine Dining Restaurant (Fransız ve Akdeniz Mutfakları)
Gazetta Brasserie (İtalyan, Latin, Akdeniz ve İspanyol Mutfakları)
Vanilla Lounge (Asya, Füzyon ve Akdeniz Mutfakları)

A'la Carte Restaurantlar menü üzerinden ücretlidir.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Tesiste masaj (ücretli) ve Türk hamamı (ücretli) mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Alp Paşa Hotel, otantik Osmanlı konaklarının birleşiminden oluşmaktadır ve 
misafirlerine sakin ancak bir o kadar gösterişli konaklama imkanları sunmaktadır.  
Her oda ve süitin kendine has çekici bir tarzı bulunur ve orijinal mimari detaylar modern 
mimari ile bütünleşir.

Otelde; ütü servisi (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme 
(ücretli), çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır. 

Evcil hayvan kabul edilmez.
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ARGOS HOTEL

ASPEN HOTEL

Sahil
Denize 200 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 5 dk mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

1

KONUM

Aspen Hotel, Antalya-Kaleiçi'nde 1.500 m2 alan üzerine kurulmuş olup toplam 41 odası 
bulunmaktadır. Şehir merkezine 500 m, havaalanına 12 km, yat limanına 200 m, denize 
200 m mesafededir.

ODALAR

Standart Odalar (15-20 m2): 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur. Odalarda 
bir adet iki kişilik tek yatak veya 2 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. Uydu yayını, duş, 
laminant zemin, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi 
(ücretli), LCD TV, banyo, split klima, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), buklet 
banyo ürünleri mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:00), Akşam Yemeği (18:30-20:30)
Oda Kahvaltı: Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Yarım Pansiyon: Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecek ve 
içecekler ücretlidir.
Şişeli içecekler, yabancı içecekler, taze sıkılmış meyve suları ve Türk kahvesi ücretlidir.

SPA & SAĞLIK
Tesis içerisinde sauna rezervasyonlu olup ücretli olarak hizmet vermektedir.

HAVUZ & PLAJ 
Tesis denize ve Mermerli Plajı’na 200 m mesafede olup özel plajı bulunmamaktadır. 
Plajda şezlong ve şemsiye ücretlidir. Açık havuz mevcuttur. Güneşlenme terasında 
şezlong ve şemsiye ücretsizdir.

TESİS HAKKINDA
Aspen Hotel, çevrenin tüm mimari ve kültürel özelliklerini yansıtan projesi ile çağdaş 
otelciliğin tüm konforunu harmanlayarak samimi, sıcak ve huzurlu bir ortamda sizlere 
sunan bir örnektir. Otelde; ütü servisi (ücretli), otopark (açık), araç kiralama (ücretli), 
doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), 
çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

KONUM

Argos Hotel, Mermerli Plajı'na 5 dakikalık yürüme mesafesindedir. Tramvay ve otobüs 
durakları 500 m, Antalya Havaalanı ise 15 km uzaklıktadır.

ODALAR

Standart Odalar (15 m²): Odalarda çift kişilik bir yatak bulunuyor. Odalarda; uydu yayını, 
duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon 
(ücretli), oda servisi (ücretli), LCD TV, banyo, split klima, uyandırma servisi, kablosuz 
internet (ücretsiz), buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.

Standart Lux Odalar: Odalarda; uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), duş, 
zemin laminant, buklet banyo ürünleri, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, 
banyo, telefon (ücretli), split klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli), oda servisi (ücretli) 
bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Oda + Kahvaltı: Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan yiyecekler ücretli. Tesis genelinde 
alınan tüm içecekler ücretli. A la carte restoran rezervasyonlu ve ücretli.

Yarım Pansiyon: Tesiste sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan yiyecekler 
ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. A la carte restoran rezervasyonlu 
ve ücretli.

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretli)

HAVUZ & PLAJ 
Tesiste açık havuz mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Antalya'nın popüler tatil beldesi Kaleiçi'nde yer alan Argos Hotel, merkezi konumu ve 
sağladığı ulaşım kolaylığı ile konforlu bir alternatif sunuyor. Otelde; havalimanı transferi 
(ücretli) ve çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır. Evcil hayvan kabul edilmez.



Doğu Akdeniz in en büyük şehirlerinden Mersin, medeniyetlerin buluştuğu, çok sayıda tarihi ve kültürel varlığıyla ülkemizin en önemli turizm 
merkezlerinden biridir.  Akdeniz kıyısı boyunca 321 km uzanan Mersin, tarihi ve turistik mekanlarıyla olduğu kadar yılın 300 günü güneş 
almasıyla da dünyaca ünlüdür. Mavinin en güzel tonlarını göreceğiniz sahil şeridi ve muhteşem bir berraklığa sahip plajlarıyla Mersin, deniz 
tatili yapmak isteyenler için eşsiz fırsatlar sunuyor. 

Mersinde binlerce yıllık medeniyetin izleri adeta zamana meydan okuyor. Cennet-Cehennem Çökükleri, Astım Mağarası, Yumuktepe Höyüğü, 
Adam Kayalar, Mersin Marina, Tarsus Müzesi, Tarsus Şelalesi, Saint Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu, Tarsus Ulu Camii, Şahmeran Hamamı, Yedi 
Uyurlar Mağarası, Kleopatra Kapısı, Roma Yolu ve Kilikya Zafer Takı, Tarihi Tarsus Evleri, Kırk Kaşık Bedesteni, Olba Antik Kenti, Aya Tekla 
Kilisesi, Cambazlı Kilisesi, Göksu Deltası, Kanlıdivane yerleşimi, Mamure Kalesi, Gilindire Mağarası, Kızkalesi, Soli Pompeiopolis Antik Kenti ve 
daha birçok gezilecek yer burada sizi hem zamanda hem de doğanın sonsuz güzelliğinde yolculuğa bekliyor.

Mersin



ULU RESORT HOTEL
KİLİKYA HOTEL
MARPESSA BLUE BEACH HOTEL
MARVEL TREE HOTEL BOZYAZI
ÜNLÜSELEK HOTEL
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ULU RESORT HOTEL

KONUM 
Gülnar Ortaburun Turizm Bölgesinde tesis, Silifke merkeze 61 km, Mersin şehir 
merkezine 120 km, Gazipaşa Havalimanı’na 150 km ve Adana Havalimanı’na 220 km 
mesafede konumlanıyor. 

ODALAR
Balkon, duş, kasa (ücretli), merkezi klima, minibar (ücretli), LCD TV, saç kurutma 

makinesi.

Telefon (ücretli), uydu yayını, zemin parke.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, geç kahvaltı, snack ikramlar (Aqua Bar), Lobi Bar, Beach Bar, Pool Bar, öğle 
yemeği, snack ikramlar (Beach Bar), snack ikramlar (pool bar), dondurma, pastane, çay 
saati, akşam yemeği, A'La Carte Restoran, gece çorbası, disco.
 

Herşey Dahil 
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 

Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler  
10:00-24:00 saatleri arasında ücretsiz. 

Minibara girişte ücretsiz su konuluyor. 

Ekstra alınan yiyecek ve içecekler ücretli. 

Şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), 
yabancı ıç̇ecekler (ücretli). 

Aqua A'La Carte Restoran, 19:30-22:00 saatleri arasında hizmet veriyor olup kullanımı  
rezervasyonlu ve ücretli. 

AKTİVİTELER
Aerobik (ücretsiz), animasyon, oyun salonu (ücretli), basketbol, bilardo (ücretli), bowling 
(ücretli), dart (ücretsiz), futbol (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), okçuluk, plaj voleybolu, 
sinema (ücretsiz), su jimnastiği, tenis (ücretsiz gece-ışık ve raket-top ücretli).

SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), SPA Center 

(ücretli), Türk hamamı (ücretsiz).
 

ÇOCUK
Tesiste çocuk misafirler için; mini disko, mini çocuk şovları, çeşitli oyunlar, çocuk havuzu, 
hobby club, ücretli olarak  çocuk bakıcısı ve 4-12 yaş çocuklar için 10:00-12:30, 14:00-
17:00 ve 21:00-21:30 saatleri arasında hizmet veren mini club bulunuyor.  

Bakıcı (ücretli), çocuk kaydırağı, mini club, oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Denize sıfır konumdaki tesisin kendine ait 850 m uzunluğunda mavi bayraklı kum plajı 
bulunuyor.  

Plajda şezlong, şemsiye ve plaj havlusu ücretsiz.

Açık havuz, aqua park, çocuk havuzu, kapalı çocuk havuzu, kapalı havuz, kaydıraklı 
havuz. 

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

3
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KİLİKYA HOTEL

KONUM
Kızkalesi Mevkii'ndeki tesis, Erdemli ve Silifke ilçelerine 25 km, Mersin şehir merkezine 
60 km ve Adana Şakir Paşa Havalimanı' na 120 km mesafede konumlanıyor.

ODALAR 
Otelimizde 82 standart ve 8 suite olmak üzere toplam 90 oda bulunmaktadır.  
2013 yılında ilave edilen korikos katında 2 suite ve 13 standart diğer katlarda ise 6 suite 
ve 69 standart oda bulunmaktadır. 

Tüm odalarımızda Merkezi klima sistemi (VRF), Led TV, minibar, müzik yayını, telefon, 
şifreli elektronik kasa, ayarlanabilir ışık sistemi bulunmatadır. Banyolarda ise saç kurutma 
makinası, telefon ve duşakabin mevcuttur. Tüm odalarımız balkonlu olup, suite odalar 
cepheden, direk standart odalarımız ise çaprazdan deniz manzarasını görmektedir.

Korikos Katı Odalar
Suite Odaları: Otelimizde yeni ilave edilen korikos katında delux olarak dizayn edilmiş, 
deniz ve kızkalesini direk cepheden gören 1 ebeveyn ve 1 çocuk odasından oluşan  
2 adet suite odamız mevcuttur.

Standart Oda: Yine yeni ilave edilen korikos katında delux olarak dizayn edilen standart 
odalarımız 1 çift kişilik 1 tek kişilik yataktan oluşmaktadır.Balkondan denizi gören 
standart odalarımız ise 13 adettir.

Diğer Kat Odalarımız
Suite Odalar: 2014 yılında yeniden dekore edilen denizi ve kız kalesini cepheden gören 
2 yatak odası ve 1 salondan oluşan suite odalarımız 6 adettir.

Standart Odalar: Suite odalarda olduğu gibi 2014 yılında yenilenen standart odalarımız 
tamamı balkonlu olup , denizi çaprazdan görmektedir.1 çift kişilik 1 tek kişilik yataktan 
oluşan standart odalarımız 69 adettir.

YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı
19:00-21:00 Akşam Yemeği

Yarım Pansiyon
Yarım Pansiyon konaklamalarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm 
yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. 10 Mayıs-30 Eylül tarih 
aralığı dışında kahvaltı ve akşam yemeği, tesisteki doluluğa göre açık büfe veya set 
menü şeklinde verilebilir.

Lara Restaurant
Otel binası içerisinde yer alan kapalı restaurant, 150 kişi kapasitesindedir. Fakat bu 
sayıyı aşan talep ve organizasyonlarda 250 kişi kapasiteye de ulaşabilmektedir. Merkezi 
klima sistemi(vrf) olan kapalı restaurantımızda uluslararası ve yöresel yiyecekler 
tamamı tecrübeli aşçı ve servis personelimiz tarafından hazırlanan açık büfelerde 
müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

Teras Restaurant

Açık restaurantımız otelimizin bahçesinde olup havuz başı servisleri ile de desteklenerek 
500 kişi kapasitede hizmet vermektedir. Müşterilerimize, yaz akşamlarında bahçede 
ağaçların altında otantik bir ortamda, havuz başı servislerimizle ve tamamı Bolu 
Mengenli aşçılarımızın hazırladığı leziz açık büfelerimizi çeşitli animasyonlar ve canlı 
müzik eşliğinde sunmaktayız. Akdeniz akşamlarının verdiği huzur ve ışıklandırılmış 
KIZKALESİ manzarası akşam yemeklerine ayrı bir renk katmaktadır. Açık restaurantımız 
müşterilerimize sabah kahvaltılarında da bahçede otantik bir ortamda hizmet 
vermektedir.

AKTİVİTELER
Animasyonlar, su sporları ve su oyunları, plaj voleybolu

SPA & SAĞLIK
Sağlık Kulübümüzde, bulunan fitness salonu, Türk hamamı, şok duş, sauna,  
Fin hamamı (buhar banyosu), masaj odaları ve kuaför-güzellik salonu hizmetleriyle 
rahatlatıcı bir tatil için gereken her ayrıntı düşünüldü.

Türk hamamı, sauna, in hamamı, masaj salonu, fitness center

TESİS HAKKINDA 
Mersin'in en özel köşesinde konumlanan Kilikya Hotel Mersin, misafirlerine Kızkalesi'nin 
muhteşem manzarası eşliğinde konforlu bir tatil vadediyor.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

1
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MARPESSA BLUE BEACH HOTEL

KONUM 
İskele mevkiindeki otel, Yesilovacık merkez’de , Silifke şehir merkezine 30 km ve Adana 
Havalimanı’na 175 km mesafede konumlanıyor.

ODALAR
Standart odalar 19m2’dir.

Duş, minibar (ücretli), oda servisi (ücretli), LCD TV, saç kurutma makinesi, telefon 

(ücretli), uydu yayını.

YİYECEK & İÇECEK 
Herşey Dahil 
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Bazı yerli ve yabancı, alkollü ve 
alkolsüz içecekler sabah 10:00, akşam 00:00 arası ücretsiz. 

Minibar giriş günü, su, soft içecek ve soda ile bir kez dolduruluyor.

Sabah Kahvaltısı (07:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-10:30)
Snack (11:00-16:00)
Gözleme (11:00-16:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Dondurma (14:00-15:30)
Beş Çayı (16:00-17:00) 
Akşam Yemeği (19:00-21:00) 
Gece Çorbası (23:00-00:00) 
Alkolsüz İçecekler (07:00-00:00) 
Yerli Alkollü İçecekler (10:00-00:00)

Şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı 
ıç̇ecekler (ücretli)

AKTİVİTELER
Animasyon, bilardo (ücretli), canlı müzik, dart (ücretli), langırt (ücretsiz), masa tenisi 
(ücretli), plaj futbolu, plaj voleybolu.

SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), jakuzi (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna 
(ücretsiz), SPA Center (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz).

ÇOCUK
Bakıcı (ücretli), Çocuk Kaydırağı, Mini Club, Oyun Bahçesi

TESİS HAKKINDA
Denize sıfır tesisin 350 m uzunluğunda plajı bulunuyor. 

Güneş şemsiyesi ve havlu, plaj ve havuzda ücretsiz. 

Açık havuz, çocuk havuzu ve çocuk kaydırağı mevcuttur.

Doktor (ücretli),  genel alanlarda kablosuz ıṅternet (ücretsiz), uyandırma servisi (ücretsiz).

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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MAR EL TREE HOTEL BO YA I

KONUM
Uzun sahilleri ve berrak deniziyle Akdeniz'in turizm merkezlerinden Mersin'de denize 
sıfır konumda yer alan Marvel Tree Hotel, misafirlerine Anamur'a 20 km mesafede 
konforlu bir tatil imkanı sunuyor.

ODALAR
Mavi ve beyaz rengin hakim olduğu tek kişilik büyük yataklı odalarımız 30 m2’dir.  
Üst katlardaki Odalarımız deniz manzaralı ve balkonlu olup, alt katta yer alan odaların 
balkonundan denize direk geçiş bulunmaktadır.

Family Suit Odalar 60 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak ve tek kişilik 
iki ayrı yatak bulunuyor.

Odalarda duş, laminant zemin, elbise dolabı, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, 
telefon (ücretli), balkon, LCD TV, banyo, split klima, kablosuz ıṅternet (ücretsiz) ve kasa 
(ücretli) mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Tesiste sabah ve akşam yemekleri dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde 
alınan tüm içecekler ücretli. A'La Carte Restoran rezervasyonlu ve ücretlidir.

Kahvaltı (08.00-11.30)
Akşam Yemeği (18.30-21.00)
A'La Carte Restoran (08.00-23.30)

TESİS HAKKINDA
Denize sıfır konumda bulunan tesisin özel plajı da bulunuyor. Plajda alınan şezlong ve 
şemsiye hizmeti vardır.

Tesisin tüm odalarında bulunan balkon, klima, LCD TV gibi olanakların yanı sıra Marvel 
Tree Hotel'de konaklayan misafirler tesisin özel plajından yararlanabilir. 

Tesis, damak tadınıza uygun seçkin lezzetlerin servis edildiği A la Carte restoran ve 
panoramik deniz manzaralı barının yanı sıra toplantı salonu ve organizasyon alanlarıyla 
iş amaçlı konaklamalar için de ideal bir alternatiftir.

Mutlu çiftlerin yeni hayatlarına başlamalarına ve yıldönümü çiftlerinin anılarını 
tazemelerine, “sonsuza dek sürecek bir sevgi” temasına sahip, özel ve romantik bir oda 
ile yardımcı oluyoruz. Konaklamanız sırasında sunacağımız küçük sürprizler ve detaylara 
bayılacaksınız. Marvel Tree Hotel’de birlikteliğinizin tadını çıkarabilmeniz için gereken 
her şey ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlanır.

Evcil hayvanı ile birlikte konaklamak isteyen misafirler, geçerli koşullar hakkında detaylı 
bilgi almak için tesis ile iletişime geçebilirler. Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı 
mevsim koşullarına bağlıdır.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

4
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ÜNLÜSELEK HOTEL

KONUM 
Ünlüselek Hotel; Gazipaşa Havalimanı'na 89 km, Anamur Otogarı'na ise 3 km mesafede 
bulunuyor.

ODALAR
Türk turizminin sessiz ve sakinliği ile göze çarpan Mersine bağlı Anamur ilçesinde 
kurulmuş olan tesisimiz 64 standart odası 5 connection room (aile odası) 2 suit ve 
bir adet engelli odası ile toplam 157 yatak kapasitesine sahip olup misafirlerimizin 
hizmetinde olmanın gururunu taşımaktadır.Tesisimiz Anamurun iskele mevkiinde ve 
konum olarak denize sıfırdır.

Odalarımızın tamamı deniz manzaralı olup 24 saat sıcak suyu, duşu, tuvaleti, kliması 
ve fön makinesi bulunan küvetli ve modern banyolarıyla ayrıca 800 kanal uydu yayınlı 
TV, uluslararası telefon imkanı, faks ve fotokopi hizmeti, tüm odalarda kablosuz internet 
olanağı ile siz değerli misafirlerimize en konforlu hizmeti verebilmesi için tasarlanmıştır. 

YİYECEK & İÇECEK
08:00-10:00 Kahvaltı
19:00-21:00 Akşam Yemeği

Yarım Pansiyon
Tesiste sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.  
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.

Tamamen deniz manzaralı olan 300 kişilik kapalı 500 kişilik açık restoranımız,  
Türk mutfağının seçkin örneklerini sunmakla birlikte misafirlerimizin arzu ettikleri yemek 
siparişlerini de gerçekleştirmektedir. Gruplarımıza sabah ve akşam özenle hazırlanmış 
olan açık büfemiz öğlen seçkin ev yemeklerimizin sunulduğu tabldotlarımız ayrıca  
her türlü sıcak ve soğuk alkollü ve alkolsüz içeceklerimiz ile misafirlerimizin hizmetindedir. 

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), oyun salonu (ücretli), voleybol, canlı müzik.

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), Jakuzi (ücretsiz)

ÇOCUK
Mini club ve oyun bahçesi

TESİS HAKKINDA
Mersin'in Anamur ilçesinde hizmet veren Ünlüselek Hotel, misafirlerine huzur ve 
eğlencenin iç içe geçtiği güzel bir tatil vaat ediyor.

Plaja 300 m mesafede bulunan tesisin özel kum plajı bulunuyor.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

1
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Antalya’nın 42 kilometre güneybatısında, kumsalları, palmiyeleri ve limanıyla olağanüstü bir turizm cennetidir. Çoğunlukla Alman, Rus, 
Avusturyalı, Fransız, Amerikalı, Belçikalı ve İngiliz turistlerin göz bebeği olan Kemer; Phaselis, Olimpos, Yanartaş gibi tarihi yerleri ve 62 km’lik 
plajıyla ilgi uyandırmaktadır. 60.000 yatak kapasitesi olan turistik kuruluşlar, ilçe çevresindeki dev tatil köyleri ve günübirlik turlar, her yaştan 
ziyaretçinin konaklama ve rekreasyon gereksinimlerini yerine getirmektedir. Kemer plajları, (Ayışığı, Kındıl Çeşme, Göynük, Beldibi, Alacasu, 
Çıralı...) yaz sezonunda günün her saatinde denize girmeye elverişlidir. Bir zamanlar Idyros adıyla anılan Kemer, bugün mükemmel altyapısı, 
bakımlı ve geniş caddeleri, büyük mağazalarıyla da önemli bir tatil yöresidir.

Kemer



CHAMPION HOLIDAY VILLAGE
CLUB MARCO POLO
GRAND PARK KEMER
MIRAGE PARK RESORT
ROBINSON CLUB ÇAMYUVA
ORANGE COUNTY RESORT HOTEL KEMER
QUEEN'S PARK GÖYNÜK
QUEEN'S PARK LE JARDIN RESORT & SPA
CRYSTAL AURA BEACH RESORT & SPA
CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA
CRYSTAL FLORA BEACH RESORT

FAME HOTEL
FAME RESIDENCE KEMER & SPA HOTEL
FAME RESIDENCE BEACH (PARK)
FAME RESIDENCE GÖYNÜK
LİMAK LİMRA HOTEL & RESORT 
LİMAK LİMRA CLUB PARK
ÖZKAYMAK İNCEKUM HOTEL
ÖZKAYMAK MARİNA HOTEL
ÖZKAYMAK SELECT HOTEL
LARİSSA AKMAN PARK HOTEL
LARİSSA HOTEL BELDİBİ

LARISSA SULTAN’S BEACH HOTEL
SAILOR'S BEACH CLUB HOTEL
ELDAR RESORT
VIKING NONA BEACH HOTEL
VIKING STAR HOTEL
VIKING SUITE
HOTEL ÇAMYUVA BEACH
ADRASAN KLADOS HOTEL
SEAGULL HOTEL
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CHAMPION HOLIDAY VILLAGE

KONUM

Champion Holiday Village Antalya’ya 25 km, Antalya Havalimanı'na 45 km ve en yakın 
hastane Kemer’e 18 km uzaklıkta bulunmaktadır. Denize sıfır mesafededir.

ODALAR
Standart Odalar 17-28 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar.
Küvet ya da duşlu bir banyo bulunmaktadır. Minibar’da sadece ücretsiz su verilmektedir.

Suit Odalar 36-38 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk veya 4 yetişkin konaklar ve 
2 yatak odalıdır. Suit Odalar tek girişli ve bir ara kapı ile ayrılmış iki ayrı yatak odasından 
oluşur. Çocuklu ailelerin rahat edebilmesi için gerekli şekilde dekore edilmiştir. Bir odada 
çift kişilik yatak ve küvet ya da duşlu bir banyo, diğer odamızda iki adet tek kişilik yatak ve 
küvet ya da duşlu bir banyo bulunmaktadır. Minibar’da sadece ücretsiz su verilmektedir.

Ranzalı Aile Odası 17-28 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk konaklar. 
Küvet ya da duşlu bir banyo bulunmaktadır Minibar’da sadece ücretsiz su verilmektedir.

Balkon, banyo, buklet banyo ürünleri (duş jeli, şampuan, sabun), duş, küvet, kablosuz 
internet (ücretli), kasa (ücretli), minibar (ücretsiz), saç kurutma makinesi, split klima, 
telefon (ücretli), uydu yayını, seramik zemin.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-10:30)
Ögle Yemeği (12:30-14:30)
Snack Saati (12:30-16:00)
Çay, Pasta Saati (16:30-17:30)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Gece Çorbası (23:30-00:00)

Herşey Dahil
Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam açık büfe yemekler dahil olup, tesisin belirlemiş olduğu 
markalar dahilinde 24:00’a kadar yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsizdir.

Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretli), disco (ücretsiz), şişeli içecekler (ücretli), taze 
sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı içecekler (ücretli).
Öğlen ve akşam yemeğinde dondurma ücretsizdir.

A'la Carte Restoranlar
Türk A'la Carte Restoran - Kebap çeşitleri
Ege A’la Carte Restoran - Balık ürünleri
A'la Carte Restoranlar rezervasyonlu olup konaklama süresince 1 defa ücretsizdir.

AKTİVİTELER
Gün boyunca animasyon programı içindeki değişik aktivitelere katılabilirsiniz.
Aerobic, bocchia, plaj voleybolu, dart. 
Ayrıca tesisimizde bulunan 1 adet tenis sahası (tartan zemin), 1 adet çok amaçlı spor 
sahası (mini futbol, basketbol ve voleybol) 2 adet bilardo masası, masa tenisi, fitness 
salonu ile sportif faaliyetlerde bulunabilirsiniz.
Aerobik-step (ücretsiz), animasyon, basketbol, bilardo (ücretli), canlı müzik,  
dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), mini futbol (ücretsiz), okçuluk, plaj voleybolu,  
su jimnastiği, tenis (ücretsiz, gece-ışık ve raket-top (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Sağlık merkezimizde sizleri yılın yorgunluğundan arındırmaya ve tatilinizde daha fazla 
dinlenmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Sağlık merkezimizde hamam, sauna, buhar odası, 
tedavi ve rahatlama amaçlı masaj programları, cilt bakımları ve kuaför bulunmaktadır. 
Buhar banyosu (ücretli), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretli), spa center 
(ücretli), Türk hamamı (ücretsiz).

ÇOCUK 

Çocuk kulübümüz 4-12 yaş arası tüm çocuklara yaş gruplarına göre ayrı aktivitelerle 
tatilleri boyunca eğlenceli vakit geçirmelerini ve yeni arkadaşlıklar kurmalarını 
sağlamaktadır. Çocuk büfesi, çocuk kaydırağı, mini club, oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Eğlenebilmek ve serinleyebilmek hatta dinlenebilmek için, farklı beklentilere uygun  
ana havuz , kaydırak havuzu , çocuk havuzu , sakin havuz ve spa havuzu olmak üzere  
5 çeşit havuz mevcuttur. Ana havuzda ailecek ister yüzerek ister kaydıraklarda eğlenerek 
vakit geçirebilirsiniz. Sadece doğayı duyarak dinlenmek istiyorsanız ise sessiz havuz 
tam size göredir.

Açık havuz, çocuk havuzu, çocuk kaydırağı, kaydıraklı havuz, kum-çakıl karışık plaj, 
şezlong, şemsiye çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretli), genel 
alanlarda kablosuz internet (ücretli), hemşire (ücretli), kuaför (ücretli), kuru temizleme 
(ücretli), market (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz).

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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CLUB MARCO POLO

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

5

KONUM 

Çamyuva mevkiinde yer alan tesis, Kemer merkeze 7 km, Antalya şehir merkezine  
45 km, Antalya Havalimanı'na 65 km mesafede konumlanıyor.

ODALAR
Superior Odalar (25 m2): Bahçe ve deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır. Odalarda 
çift kişilik yatak ya da iki ayrı yatak ya da üç kişilik yatak seçenekleri mevcuttur. 

Superior Aile Odalar (35 m2): İki ayrı yataklı oda ve kapıyla ayrılmış ebeveyn odasından 
oluşmaktadır. Ebeveyn odalarında çift kişilik veya iki ayrı yatak seçeneği mevcuttur. 

Standart Odalar (23 m2): Odalarda çift kişilik veya iki ayrı yatak seçenekleri mevcuttur. 
Bahçe manzaralı olarak konumlandırılmıştır.

Dubleks Odalar (43 m2): Alt katta kapıyla ayrılmış çift kişilik yataklı odası ve üst katta iki 
ayrı yataklı odadan oluşmaktadır. Deniz ve bahçe manzaralı olarak konumlandırılmıştır. 

Odalarda; duş, mini bar, tıraş/makyaj aynası, seramik zemin, uydu yayını, telefon (ücretli), 
buklet banyo ürünleri, balkon, split klima, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), 
kasa (ücretsiz), terlik, elbise dolabı, çay-kahve seti, saç kurutma makinesi, LED TV, 
çalışma masası, banyo, su ısıtıcısı bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil

Kahvaltı (07:00 - 11:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:30)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler 07:00 - 02:00 arası ücretsiz. 
A la carte restoranlar rezervasyonlu ve ücretsiz, Marin Restoran kuver ücretli olarak 
hizmet veriyor. Mini bar her gün soft içecekler ve su ile dolduruluyor. 

Pasha Garden Grill - Türk Mutfağı
Marin Restaurant - Deniz Ürünleri
Gusto İtalyan Restoran - İtalyan Mutfağı
La Cusina Restoran - Dünya Mutfağı

Şişeli içecekler (ücretli), bazı yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları 
(ücretsiz),  Türk kahvesi (ücretsiz)

AKTİVİTELER
Tenis (ücretsiz), dart (ücretsiz), havalı tüfek (ücretsiz), squash (ücretsiz), rüzgar 
sörfü (ücretsiz), animasyon, okçuluk, tenis dersi (ücretli), kano (ücretli), tenis sahası 
ışıklandırması (ücretli), canlı müzik, plaj voleybolu, banana (ücretli), ringo (ücretli), jet ski 
(ücretli), basketbol, aerobik-step (ücretsiz), dalış okulu (ücretli), masa tenisi (ücretsiz) 
boccia (ücretsiz), mini futbol (ücretsiz), zumba

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli), 
masaj (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Club Marco Polo'da toplam 3 adet yetişkin yüzme havuzu ve 3 adet çocuk yüzme 
havuzu bulunmaktadır. 300 m uzunluğundaki kumlu-çakıllı otele özel plajda şezlong, 
havlu, minder, duş, şemsiye, soyunma kabini mevcuttur.

ÇOCUK
1.500 m² alan üzerine kurulu, değişik yaş gruplarına hitap eden, sinema salonu, aktivite 
odaları, mini disko, restoran, kaydıraklı havuzu, oyun ve eğlence alanları bulunmaktadır.

Mini Kulüp (04 – 07 yaş), Kids Kulüp (08 – 12 yaş) ve Teenagers Kulüp (13 - 17 yaş) 
mevcuttur. 

Çocuk havuz aktivitesi, çocuk büfesi, bakıcı (ücretli), ,çocuk kaydırağı, oyun bahçesi 
bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Çam ağaçlarıyla çevrili 126.783 m² bir alan üzerine kurulu Club Marco Polo yenilenen 
tatil, hizmet ve eğlence konseptiyle misafirlerine hizmet veriyor. Club Marco Polo'da 
doğa ile baş başa kalabileceğiniz gibi dilerseniz belli başlı yerleri de gezebilirsiniz.

Otelde; iş merkezi (ücretli), fotoğraf servisi(ücretli), otopark (açık), market (ücretli), araç 
kiralama (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), 
butik (ücretli), çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.
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GRAND PARK KEMER

KONUM 

Beldibi 3 mevkiindeki tesis, Kemer merkeze 10 km, Antalya şehir merkezine 25 km ve 
Antalya Havalimanı’na 40 km mesafede konumlanıyor. 

ODALAR 
Standart Oda (kara manzaralı), 24-27 m2, min. 2, max. 2+1/3 kişi konaklar.
Balkon, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kasa, duş, minibar (giriş günü soft içecekler ile 
doldurulur sonrasında günlük su ile doldurulur, ücretsiz), oda servisi (ücretli), saç 
kurutma makinesi, split klima, telefon (ücretli), banyo, uydu yayını, laminant zemin.

Aile Odası 32-40 m2, min. 2, max. 4 kişi konaklar.
Balkon, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), duş, minibar (ücretsiz), oda 
servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, telefon (ücretli), banyo, uydu yayını,  
laminant zemin.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, geç kahvaltı, öğle yemeği, dondurma (paket), pastane ve çay saati, akşam 
yemeği, 24 saat food court (snack menü) sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler 
ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde bazı yerli ve yabancı alkollü ve 
alkolsüz içecekler 10:00-24:00 saatleri arası ücretsiz. Minibar (giriş günü soft içecekler 
ile doldurulur sonrasında günlük su ile doldurulur, ücretsiz).

Disco, 23:30-24:00 saatleri arasında konsept dahilinde ücretsiz olup, sonrasında ücretli 
olarak hizmet vermektedir.

Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretsiz), disko (açık), şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze 
sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), yabancı ıç̇ecekler (ücretli).

A'La Carte Restoranlar
Deniz Mahsülleri A'La Carte Restoran (ücretli)
Uluslararası Mutfak Lezzetleri A'La Carte Restoranlar (ücretli). 

A'La Carte Restoranlar 24 saat öncesinden rezervasyonlu ve kuver ücretli. 
A'La Carte Restoranlar haftanın 6 günü hizmet veriyor.

AKTİVİTELER 
Full animasyon, su sporları (ücretli), canlı müzik, dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), 
plaj voleybolu, su kaydırağı (ücretsiz).

SPA & SAĞLIK
Tesisin SPA & Wellness bölümünde, hamam, sauna, dinlenme odaları ve masaj hizmeti 
gibi olanaklar bulunuyor.

Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), spa center 
(ücretli), Türk hamamı (ücretsiz). 

ÇOCUK
Bakıcı (ücretli), mini club. 

TESİS HAKKINDA 
Tesis denize sıfır mesafe olup, özel platformu kum plaja sahiptir. Ayrıca, tesisde 1 adet 
açık havuz, 1 adet kapalı, açık ve kapalı çocuk havuzu ve 3 bantlı kaydıraklı havuz 
bulunmaktadır.

Şezlong ve şemsiye(ücretsiz), berber (ücretli), çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), 
emanet kasa, engelli rampası, genel alanlarda kablosuz ıṅternet (ücretsiz), hemşire 
(ücretli), kuaför (ücretli), kuru temizleme (ücretli), market (ücretli), uyandırma servisi 
(ücretsiz).

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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MIRAGE PARK RESORT

KONUM 

Mirage Park Resort Antalya Havaalanı'na 45 km Antalya şehir merkezine 35 km Kemer’e 
6 km mesafede olan Göynük’te bulunmaktadır.

ODALAR
Standart odalar 26 m2'dir. Minibar girişte ücretsiz, soft içecekler ve bira bulunur.

Aile odaları 52 m2'dir. Minibar girişte ücretsiz, soft içecekler ve bira bulunur.

Duş, standart hızda kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), merkezi sistem klima, 
oda servisi (ücretli), saç kurutma makinasi, telefon (ücretli), uydu yayını, halı kaplı zemin.

Odalarda ve genel alanlarda standart hızlı internet ücretsiz, yüksek hızlı internet 
ücretlidir.

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Herşey Dahil
Olympos Restaurant:
Kahvaltı - Açık Büfe (07:00-10.00), Geç Kahvaltı - Continental (10:00-11:00),  
Öğle Yemeği - Açık Büfe (12:30-14:00), Akşam Yemeği - Açık Büfe (19:00-21:00), 
Gece Büfesi - Açık Büfe (23:00-00:00), Öğle ve akşam yemeklerinde Bebek Büfesi, 
Çocuk Büfesi, Diyet Büfesi Olympos Restoranımızda hizmetinizdedir. Akşam yemeği kış 
sezonunda 18:30-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Gluteen Free Mutfak ve Restoran: Gluten intoleransı ve çölyak rahatsızlığı olan misafirler 
için diğer mutfak alanlarından bağımsız ve izole bulunan Gluten Free mutfakta, özel 
eğitimli şefler tarafından 100 glutensiz ürünler hazırlanır. Kahvaltı, öğle yemeği 
ve akşam yemeği servisleri açık büfe olarak ana restorandan ayrı özel bir bölümde 
sunulmaktadır. (Rezervasyon aşamasında ve otele giriş yaparken misafir tarafından 
bilgi verilmelidir)

Snack Lezzetler:
Gözleme Çadırı - Bahçe (12:00-16:00) Taze olarak hazırlanan gözleme servisi
Açık Büfe Snack - Aqua Pool Bar (12:00-16:00) Snack lezzetler ve dondurma servisi
A'la Carte Snack - Relax Pool Bar (12:30-15:00) Özel menüden seçilen lezzetler 
masaya servis edilir.
Şinitzel Zamanı - Bira Bahçesi (12:30-14:00) Özel bir formülle hazırlanan 
çıtır şinitzel servisi
Pastane - Mia Casa (14:30-18:00) Taze pastane mamulleri ve dondurma servisi
Lezzet Sokağı - Aqua Pool Bar (16:30-18:00) Zengin aperatifler, sıcak-soğuk lezzetler

AKTİVİTELER 

Ücretsiz Aktiviteler: Havuz oyunları, turnuvalar, konsept partiler, akşam showları,  
bireysel yarışmalar, disko, yemek dekor kursu,  kokteyl kursu, dans kursu, mutfak turu,
su jimnastiği, okçuluk, atıcılık, yoga, masa tenisi, dart, plaj voleybolu, mini golf, tenis 
kortları, mini futbol, basketbol.

Ücretli Aktiviteler; Motorlu su sporları, oyun salonu, play station, bilardo,  jetonlu oyunlar,  
bowling, tüm spor saha aydınlatmaları.

SPA & WELLNESS
Ücretsiz Hizmetler: Kapalı havuz, çocuk havuzu, buhar odası, jakuzi, Türk hamamı, 
fitness center, sauna, dinlenme odası. 

Ücretli Hizmetler: VIP bölümü ( jakuzi, sauna ve Türk hamamı), cilt & yüz bakımı, hint 
masajı, tai masajı, bali masajı, kese, köpük, klasik Türk hamamı terapisi, kuaför, manikür, 
pedikür, güzellik merkezi, kişiye özel medikal masajlar,  diğer masaj paketleri.

ÇOCUK
Mini Club, 04-07 yaş
Ücretsiz Aktiviteler: Antibakteriyel zemin, yüz boyama, hamur oyunları, çocuk sineması, 
el becerileri kursu, havuz oyunları, turnuvalar, çeşitli oyunlar, boyama çalışmaları,  çocuk 
showları,  oyun parkı, Olympos Restoran'da özel yemek alanı, 08-12 yaş ücretsiz 
aktiviteler, basketbol, futbol, masa tenisi, pizza kursu, dart, satranç, havuz oyunları, 
turnuvalar.
Ücretli Aktiviteler: Bebek bakıcısı,  bebek arabası, bebek telsizi, çevre gezileri.

TESİS HAKKINDA
Ücretsiz Hizmetler: Odalarda ve genel alanlarda standart hızda kablosuz internet, 
minibar, Diyet ve glüten büfesi, odalarda ücretsiz dijital kasa, havuz kenarında ve sahilde 
şezlong, minder, şemsiye ve   plaj havlusu kullanımı, günlük oda temizliği, uydu TV yayını 
ve TV salonu, animasyon gösterileri, canlı müzik, su kaydırakları, deniz bisikleti, kano, 
rüzgar sörfü (sertifikalı).

Ücretli Hizmetler: Odalarda ve genel alanlarda yüksek hızda internet, taze sıkılmış 
meyve suları,  oda servisi,  ıṫhal şampanyalar tüm yerli ve yabancı şişe şaraplar ve lüks 
içecekler (12 yıl artı viskiler), konyak (v.s.o.p/x.o), çamaşırhane, kuru temizleme, telefon, 
faks,  araç ve bisiklet kiralama, doktor ve sağlık hizmetleri, bebek bakıcılığı, alışveriş 
merkezi,  fotoğraf hizmetleri, oyun salonu, spor ekipmanları kiralama, profesyonel futbol 
sahası kullanımı ve aydınlatması, motorlu su sporları.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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ROBINSON CLUB ÇAMYUVA

KONUM

El değmemiş bir dağ yükseltisiyle son bulan büyük bir koyda, harikulade bir konumda, 
Antalya’ya 60 km, Olimpos’a 20 km,  antik şehir Phaselis’e 3 km uzaklıkta bulunmaktadır. 
İnce çakıllı sahili ve çam ormanları içinde berrak denizi ile tatilcileri beklemektedir. 

ODALAR
Tesis 100.000 m² alanda 3 kategoride toplam 362 odasıyla konuklarına hizmet 
vermektedir. Tüm odalarda duş/tuvalet, uydu  TV yayını, müzik yayını, direkt hatlı telefon, 
kasa, merkezi klima (mevsim şartlarına göre değişir), mini buzdolabı, makyaj aynası, 
saç kurutma makinesi bulunmaktadır. Wi-Fi erişimi birçok genel kullanım alanında ve 
kısmen odalarda ücretsizdir. Tüm odalar sigara içilmeyen odalardır.

YİYECEK & İÇECEK
Her şey dahil konaklama uygulanan tesiste, özel temalı açık büfeler, bistro ve gece  
aperatifi, sofra şarabı, bira, meşrubatlar, filtre kahvesi, çay,(şampanya, özel şaraplar ve 
tesisin belirlediği bazı özel markalı içecekler dışında) tüm yiyecek (menülü restoranlar 
hariç) ve içecekler bar ve restoranların açık olduğu saatlerde fiyata dahildir.

1 Özel Menülü Restoran (Rezervasyonlu ve ücretlidir).

1 Kuyu Restoran (Türk Restoranı rezervasyonlu ve ücretsizdir).

AKTİVİTELER
Tenis: (12 adet kuvars kum saha 3’ü ışıklandırmalı), Tenis bar, saha ve raket kullanımı 
ücretsiz, tenis topu (ücretli).

Spor Animasyon: Küçük / büyük sportif yarışmalar, plaj voleybolu, okçuluk, futbol, 
Speedminton, basketbol (tüm programlar hava durumuna göre değişebilir).

Stand Up Paddling: Stand-Up Paddling için harika koylar bulunmaktadır. İstek üzerine 
kurslar sunulur (ücretli).

Dalış İstasyonu: Deneyimli ekibi ile SSI-dalış okulu istasyonu. Ekipman kiralama ve dalış 
gezileri mümkündür (ücretli).

Su Sporları: Katamaran ve rüzgar sörfü, kullanma lisansı olması durumunda ücretsizdir. 
(kurslar ücretli). Su kayağı, wakeboarding (ücretli).

SPA & SAĞLIK
Wellfit
Pannoramik spor salonu

Ücretsiz Aktiviteler: GroupFitness Step, Dance, Body Styling, Aqua Fit, Indoor Cycling, 
HOT IRON, TR , Box, Aquacycling.

Body & Mind: Pilates, Yoga, Stretch & Relax, fascialFACTS.

Ücretli Aktiviteler: Personal Training.

SPA
Ücretsiz Aktiviteler: Buhar Odası, Fin Saunası

Ücretli Aktiviteler: Hamam Uygulamarı, Güzellik Uygulamaları, Masajlar, Ayurveda

TESİS HAKKINDA
(Yetişkinler Tesisi) 18 yaş altı misafir kabul edilmemektedir.

Masaj (ücretli), SPA (ücretli), su sporları (ücretli), dalış kursu (ücretli), çamaşırhane(ücretli), 
kuaför (ücretli), spor animasyon, amfitiyatro, ıṅternet, açık havuz, hamam(ücretli),  
buhar odası, sauna, tenis sahası, masa tenisi, plaj voleybolu, okçuluk, basketbol, 
futbol sahası, fitness salonu, açık restoran, butik (ücretli), kuyumcu (ücretli), fotoğrafçı 
(ücretli), ıṡkele, Özel Menülü Restoran(ücretli), Kuyu Restoran.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 15:00
Otelden Çıkış Saati 11:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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ORANGE COUNTY RESORT HOTEL KEMER

KONUM 

Tesis Antalya şehir merkezine 45 km, Antalya AYT Havalimanına 60 km mesafededir.
 

ODALAR
Standart Odalar 26 m2’dir. Twin ve french yatak seçeneği mevcuttur. 
Maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk konaklamasına uygundur. 

Aile Odaları 52 m2’dir. Twin ve french yataktan oluşan iki yatak odası şeklindedir. 
Maksimum 3 yetişkin 2 çocuk konaklamasına uygundur.

Volendam Evleri 45 m2 genişliğinde, dublex iki oda şeklindedir. Twin, french veya ranza 
yataktan oluşan iki yatak odası seçeneği mevcuttur. 4 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına 
uygundur.

Tüm odadaki mini barlar günde bir kez olmak üzere soft içecekler ile doldurulur. 

Banyo, buklet banyo ürünleri, duş kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), küvet, 
LCD TV, merkezi ısıtma, merkezi klima, minibar (ücretsiz), oda servisi (ücretli), saç 
kurutma makinesi, telefon (ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, halı ve parke zemin.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, snack (gözleme), pastane köşesi, snack servisi falafels (açık büfe), öğle yemeği, 
akşam yemeği, gece yemeği servisi.

Ultra Herşey Dahil

Barlar: Klasse Lobby Bar, Grand Cafe Bar, Bulldog Coffee Shop, Pool Bar, İskele Bar,  
Disco Bar, Beach Bar, Molen Bar (değirmen önünde hizmet vermektedir), -tra Bar 
(ücretlidir, iskelede hizmet vermektedir). 

Dondurma (ücretsiz), nargile (ücretli), night club (ücretsiz), şişeli içecekler (ücretli), taze 
sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), yabancı içecekler (ücretli).

International A'La Carte Restoranlar.

AKTİVİTELER 
Animasyon, dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz)

Kapalı havuz yaz sezonunda hizmet vermemektedir. Açık havuzda iki adet su kaydırağı 
mevcuttur. Açık havuz, aqua park, kum-çakıl plaj, çocuk havuzu, çocuk kaydırağı, iskele, 
kapalı çocuk havuzu, kapalı havuz, kaydıraklı havuz, şezlong, şemsiye.

ÇOCUK
Oyunlar, mini disko, çocuk parkı, bakıcı (ücretli), çocuk kaydırağı, mini club, oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA 
Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), fotoğraf servisi (ücretli), genel alanlarda kablosuz 
ıṅternet (ücretsiz), hemşire (ücretli), kuaför (ücretli), kuru temizleme (ücretli), market 
(ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli).

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:30
Otelden Çıkış Saati 11:30

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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QUEEN'S PARK GÖYNÜK

KONUM

Tesisimiz Göynük merkezde, Antalya Havaalanı’na 46 km, Antalya merkeze 36 km, 
Kemer’e 6 km mesafede ve denize sıfırdır. 

ODALAR
Standart Hotel Odaları 27 m2 (max 2 + 1 kişilik)

Aile Hotel Odaları 30 m2 (max 3 + 1 kişilik)

Standart Club Odaları 25 m2 (max 2 + 1 kişilik)

Aile Club Odaları 31 m2 (max 3 + 1 kişilik)

Odalarda balkon/teras, saç kurutma makinesi, TV, kasa, split klima, uydu yayını, minibar, 
telefon (ücretli) bulunmaktadır ve zeminler seramiktir.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:30)
Geç Kahvaltı (10:00-10:30) 
Gözleme (11:30-16:30)   
Snack Bar (12:30-16:00)  
Dondurma Servisi (16:00-17:00) 
Akşam Yemeği (19:30-21:30) 
Pastane (10:30-18:00)
Pasta Saati (17:00-18:00) 
Gece Büfesi (23:00-01:30) 
Pool Bar (10:00-24:00) 
Snack Bar (12:00-16:00)

A’La Carte Restoranlar 
İtalyan, Osmanlı mutfağı ve balık mutfağı mevcuttur. (Önceden rezervasyonlu ve 
konaklama süresince 1 kez ücretsizdir.)

Lobby Bar 24 saat hizmet vermektedir, 01:00’den sonra alkollü içecekler ücretlidir.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Aerobik, dart, masa tenisi, animasyon, plaj voleybolu, canlı müzik, 
kano, rüzgar sörfü, tenis (gündüz) Rüzgar sörfü (sertifika gerekmektedir).

Ücretli Aktiviteler: Banana, su altı dalış, tenis (raket - top), bilardo, jet ski, tenis (gece-
ışık).

SPA & SAĞLIK
Fitness, Türk hamamı, sauna, SPA center (ücretli), masaj (ücretli)

ÇOCUK
Mini club 4-11 yaş arası çocuklar için 10:00-17:00 arasında hizmet vermektedir.

TESİS HAKKINDA
Çamaşırhane, kuaför, doktor, market, hemşire, ütü servisi mevcuttur, hepsi ücretlidir.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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QUEEN'S PARK LE JARDIN RESORT & SPA

KONUM

Antalya merkeze 50 km, Antalya Havaalanı’na 60 km, Kemer’e 7 km mesafede, 
48.000 m2 alan üzerinde, denize sıfır tatil köyü.

ODALAR
Standart Oda 251 adet (18 m2)

Aile (Family) Oda 54 adet (45 m2), 

Engelli misafirler için özel olarak tasarlanmış 3 adet oda ile toplamda 308 oda mevcuttur.

Odalarda çift kişilik tek yatak veya iki kişilik ayrı yatak, WC & banyo (duş veya küvet),  
saç kurutma makinesi, uydu yayını, televizyon, telefon, kasa, minibar, merkezi klima 
(ısıtma/soğutma), zemin laminant kaplı, balkon veya teras.

YİYECEK & İÇECEK
Flora (Ana Restoran-Açık büfe) 07:00-01:00

Melisa (Snack Bar) 12:00-16:00

Veronica (Gözleme) 11:30-16:00

Veronica (Çin Mutfağı) 19:00-21:00

Magnolia (İtalyan Mutfağı) 19:00-21:00

Melissa (Türk & Balık Mutfağı) 19:00-21:00

Viola Cafe (Pasta & Kahve) 11:00-18:00

24 saat oda servisi (ücretli), 24 saat açık Tulip Bar (lobby bar) ve 2 adet havuz bar. 
(Rosa, Mimosa) 

AKTİVİTELER
1 adet açık havuz (derinlik 140 cm, alan 600 m2), 1 adet açık çocuk havuzu (derinlik  
35 cm, alan 50 m2), 1 adet kapalı havuz, 08:00-20:00 arası (derinlik 140 cm, alan  
200 m2, 1 adet kapalı çocuk havuzu (derinlik 40 cm, alan 50 m2), 1 adet kaydıraklı 
havuz (derinlik 110 cm, alan 150 m2), animasyon, gündüz aktiviteleri, aerobik,  jimnastik, 
sportif, havuz oyunları, amfitiyatroda uluslararası şovlar, yarışmalar, danslar, müzikaller 
ve canlı müzik.

Ücretsiz Aktiviteler: Masa tenisi, beach voletbol, aerobik, dart, tenis kortu (2 adet suni 
ışıklı, suni çim ve kuartz zeminli ) (ışıklandırma, raket ve top ücretli), sahilde ve havuz 
çevresinde şezlong, minder, şemsiye ve havlu servisi ücretsizdir.

Ücretli Aktiviteler: Bilardo, bisiklet, parasailing, jet ski, banana, ringo, sörf, kano, güzellik 
salonu, masaj ve kürler

ÇOCUK
Mini club 04-12 yaş arası çocuklar için hizmet vermekte olup çocuk havuzu, oyun parkı 
ve şişme oyun grubu bulunmaktadır.

Bebek arabası rezervasyonlu olup ücretsizdir.
Mama sandalyesi ana Restoran içinde mevcuttur.

Çocuk havuz aktivitesi, bakıcı (ücretli), mini club, oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Ütü servisi (ücretli), market (ücretli), doktor (ücretli), berber (ücretli), genel alanlarda 
kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), kuaför (ücretli), hemşire (ücretsiz), 
çamaşırhane (ücretli), emanet kasa (ücretsiz).

Evcil hayvan kabul edilmez. 

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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CRYSTAL AURA BEACH RESORT & SPA

KONUM

Antalya’da, Kemer mevkiinde bulunan otelimiz, Kemer sahilinin kristal görünümlü 
denizine sıfır konumda uzaklıkta inşa edilmiş olup, Antalya Havalimanı’na 55 km ve 
Antalya şehir merkezine 38 km mesafededir.

ODALAR
Toplam oda kapasitesi 501, toplam yatak kapasitesi 1250’dir. Tüm odalarda; split klima, 
özel kasa, uydu yayınlı LCD-TV ve müzik yayını TV üzerinden odalarda yapılmaktadır.
Mini bar, zeminde laminant parke, balkon, direkt telefon, kartlı kilit sistemi, yangın ihbar 
ve söndürme sistemi mevcuttur. Banyolarda, duş, telefon ve fön mevcut olup, elektrik 
220 volttur. Bedensel engelli konuklarımız için özel odalarımız mevcuttur.

Ranzalı Aile Odaları (38 m²): 22 adet, maksimum kapasite 3+2 kişiliktir. 2 yatak odası 
1 çift ve 1 tek kişilik yatak ve ranza, 1 banyo ve WC’den oluşan oda kategorimizdir. 

Standart Odalar (18-24m²): 397 adet, maksimum kapasite 3 kişiliktir. (4 adet bedensel 
engelli konuklarımıza özel odalarımız mevcuttur). 1 tek veya 1 çift yada 3 tek kişilik yatak 
tipinin mevcut olduğu tek bir oda, 1 banyo ve WC’den oluşan oda kategorimizdir.

Ranzalı Standart Odalar (24 m2): 46 adet, maksimum kapasite 2+2 kişiliktir. 1 çift yatak 
ve 1 ranza yatak tipinin mevcut olduğu tek bir oda, 1 banyo ve WC’den oluşan oda 
kategorimizdir.

Balayı Odası (24 m2): 36 adet maximum kapasite 2 kişiliktir. 1 çift kişilik yatak ve 1 adet 
banyo, WC.

YİYECEK & İÇECEK
Türk konukseverliğinin tüm özelliklerini yansıtan ve konuklarımızın otelimizden yüzde 
yüz mutlu olarak ayrılmalarını sağlayacak, özenle hazırladığımız, “Ultimate All Inclusive” 
konseptimiz; konuklarımıza girişte sunduğumuz cezerye ve geleneksel soğuk saray 
şerbeti ile başlamakta ve 24 saat boyunca zengin yemek ve içki çeşitleriyle devam 
etmektedir.

Ücretli yiyecek içecek servisleri: Oda servisi, taze sıkılmış meyve suyu, şişe içecekler, 
Octopus Balık A'La Carte Restoran (rezervasyonlu).

Ücretsiz yiyecek içecek servisleri: Roma (İtalyan) ve La Fiesta (Meksika) A’La Carte 
Restoranları'nın 1 tanesinden konaklama boyunca bir defa ücretsiz rezervasyon 
yaptırılabilmektedir. (min. 7 gece konaklamalar için geçerlidir)

AKTİVİTELER
Ücretli Aktiviteler: Oyun salonu, bilardo, langırt, tenis kortu ışıklandırması, tenis raketi, 
tenis topu, motorlu ve motorsuz su sporları.

Ücretsiz Aktiviteler: Tenis kortu (1 adet), fitness salonu, dart, aerobik/streching, su topu, 
aquarobik, basketbol, mini futbol, masa tenisi.

Gün boyu animasyon aktiviteleri, akşam gösterileri, canlı müzik (haftanın belirli 
günlerinde) ve disko.

SPA & SAĞLIK
Tam teşekküllü SPA sağlık ve güzellik merkezi (cilt ve vücut bakım kürleri) ile ve  
SPA anlayışına kattığımız yenilikler ile sizleri eşsiz bir tatilin içinde hissetmenizi sağlar. 

TESİS HAKKINDA
Farklı sıcak mimarisi ile ön plana çıkan tesisimiz, sahilinde 180 m uzunluğunda ve 30 m 
genişliğinde ince çakıl ve kum karışık özel plajı, çeşitli büyüklükte havuzları ve aquaparkı 
ile özellikle çocuklu aileler için adeta bir tatil cennetidir. 29.000 m² alanda yer alan 
tesisimizde toplam 501 oda bulunmaktadır.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA

KONUM 

Antalya’da, Kemer mevkiinde bulunan otelimiz, Kemer sahilinin kristal görünümlü 
denizine 75 mt. uzaklıkta inşa edilmiş olup, Antalya Havalimanı'na 56 km ve Antalya 
şehir merkezine 38 km mesafededir. 

ODALAR 
Toplamda 356 oda mevcuttur. Tüm odalarda; merkezi klima, dizüstü bilgisayar koymaya 
uygun kasa, uydu TV ve müzik yayını, mini bar, zeminde halı, balkon, direkt telefon, 
kartlı kilit sistemi, kablosuz internet bağlantısı (ücretsiz wifi), yangın ihbar ve söndürme 
sistemi, duş, fön mevcut olup, elektrik 220 volttur. 

Odalarımızın 290 adedi deniz manzaralıdır. Odalarımızın 147 adedi yandan deniz 
manzaralıdır. 

Sigara içmeyen konuklarımız ve bedensel engelli konuklarımız için özel odalarımız 
mevcuttur. Kanun gereği tüm kapalı alanlarda olduğu gibi odalarımızda sigara içilmez.

YİYECEK & İÇECEK
Ultimate All Inclusive konsept olup, Ana Restoran ve A’La Carte Restoranlar 
(Türk, İtalyan, Meksika) mevcuttur.

Ultimate Herşey Dahil kapsamında otelin seçtiği yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 
24 saat, bazı yabancı içecekler 10:00-01:00 arası ücretsiz sunulmaktadır. 

Enerji içecekleri ve taze sıkılmış meyve suları, lüks kategori şarap, likör ve diğer içecekler 
ücretlidir. 

AKTİVİTELER 

Tenis kortu, fitness salonu, dart, aerobik/streching, su topu/aquarobik, basketbol sahası, 
masa tenisi, bowling, bilardo.
 

ÇOCUK
Çocuklarımız için (4-12 yaş) mini club, çocuk havuzu ve oyun alanları mevcuttur. 

TESİS HAKKINDA 

Farklı sıcak mimarisi ile ön plana çıkan otelimiz, sahilinde 50 m uzunluğunda ince çakıllı 
özel plajı, toplamda 1150 m² alana sahip çeşitli büyüklükte havuzları ve aquaparkı ile 
özellikle çocuklu aileler için adeta bir tatil cennetidir. 16.000 m² alanda, 8.000 m² otel 
binası ve 8.000 m² otel bahçesi olarak, 6 katlı otel binası şeklinde yerleşen tesisimizde 
toplam 356 oda bulunmaktadır. 

Ücretli Hizmetler: Kuaför, alışveriş merkezi, spa merkezi & havuzu (ısıtmasız), masaj, 
kese, doktor, kuru temizleme, çamaşır yıkama, ıṅternet cafe (rezervasyonlu), tenis kortu 
ışıklandırması, tenis raketi ve topu, jet ski/banana/parasailing, kano/bisiklet/bowling, 
bilardo, langırt, oda servisi. 

Ücretsiz Hizmetler: Türk hamamı, sauna/şok duş, buhar odası, jakuzi/kapalı havuz 
(1 Kasım-31 Mart tarihleri arasında ısıtmalı), otopark, kasa, havuzda ve plajda şezlong, 
minder, gölgelik, havlu (resepsiyondan girişte alınan havlu kartı karşılığı, depozitosuz), 
tenis kortu, fitness salonu, dart, aerobik/streching, su topu/aquarobik, basketbol sahası, 
masa tenisi, wi-fi.

Türk, İtalyan A’La Carte Restoran’lar (herhangi biri, en az 7 gün konaklamalarda 1 kez) 
Meksika A’La Carte Restoran ücretlidir. Mini bar (günde 1 defa kontrol edilerek eksilen 
içecekler tamamlanır), kablosuz internet bağlantısı (56 kbps’ye kadar ücretsizdir).

Sahil
Denize 75 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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CRYSTAL FLORA BEACH RESORT

KONUM 

Antalya’da, Kemer-Beldibi mevkiinde bulunan tesisimiz, Kemer sahilinin kristal 
görünümlü denizine sıfır metre uzaklıkta inşa edilmiş olup, Antalya Havalimanı'na 
35 km ve Antalya şehir merkezine 25 km mesafededir. 

ODALAR
Toplamda 521 oda mevcuttur. Tüm odalarda; split klima, özel kasa, uydu yayınlı 
LCD-TV ve müzik yayını TV üzerinden odalarda yapılmaktadır. Mini bar, zeminde 
laminant parke, balkon, direkt telefon, kartlı kilit sistemi, yangın ihbar ve söndürme 
sistemi mevcuttur. Banyolarda, duş, telefofon ve fön mevcut olup, elektrik 220 volttur. 

Sigara içmeyen konuklarımız ve bedensel engelli konuklarımız için özel odalarımız 
mevcuttur. 

YİYECEK & İÇECEK
Ultimate All Inclusive konsept olup, Ana Restoran ve A’La Carte Restoran (Meksika, 
Deniz Ürünleri (ücretli), Osmanlı Mutfağı, Akdeniz ve Barbekü) mevcuttur. Misafirlerimiz 
A'La Carte Restoran’larımızdan birini her 7 geceleme için bir defa ücretsiz olarak 
kullanabilirler. 

AKTİVİTELER
Kano/deniz bisikleti, sörf (sertifika zorunludur), 1 adet tenis kortu (sert zemin), fitness 
salonu, dart/boccia, aerobik/streching, su topu/aquarobik, plaj voleybolu, basketbol, 
masa tenisi, jet ski/banana/parasailing/ringo, rüzgar sörfü ve katamaran dersleri (lisans 
gerekmektedir).
 

ÇOCUK 
Çocuklarımız için (4-12 yaş) mini club, çocuk büfesi, çocuk havuzu ve oyun alanları 
mevcuttur.

TESİS HAKKINDA 
Farklı sıcak mimarisi ile ön plana çıkan tesisimiz, sahilinde 900 mt. uzunluğunda ince 
çakıl ve kum karışık özel plajı, toplamda 1044 m² alana sahip çeşitli büyüklükte havuzları 
ve aquaparkı ile özellikle çocuklu aileler için adeta bir tatil cennetidir.  53.000 m² alanda, 
35.000 m² tesis alanı ve 18.000 m² tesis bahçesi olarak, 3 katlı bungalowlar şeklinde 
yerleşen tesisimizde toplam 521 oda bulunmaktadır. 

Ücretli hizmetler: Kuaför, alışveriş merkezi, masaj/kese, doktor, çamaşır hizmetleri, 
araç kiralama, çocuk bakıcısı, tenis kortu ışıklandırması ve ekipmanları, jet ski/banana/
parasailing/ringo, oyun salonu, rüzgar sörfü ve katamaran dersleri (lisans gerekmektedir), 
oda servisi, nargile cafe. 

Ücretsiz hizmetler: Türk hamamı, sauna/jet duş, buhar odası, açık otopark, kasa, havuzda 
ve plajda şezlong, minder, gölgelik, havlu (havlu kartı ile depozito karşılığı), kano/deniz 
bisikleti, sörf (sertifika zorunludur), 1 adet tenis kortu (sert zemin), fitness salonu, 
dart/boccia, aerobik/streching, su topu/aquarobik, plaj voleybolu, basketbol, masa tenisi. 

A'La Carte Restoran’lar (1 kez), mini bar (günde 1 defa kontrol edilerek eksilen içecekler 
tamamlanır), kablosuz internet bağlantısı (56 kbps’ye kadar ücretsiz internet yayını 
lobyde verilmekte olup, odalarda yoktur).

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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FAME HOTEL

KONUM

Antalya Kemer mevkiinde bulunan tesis, havaalanına 50 km, Antalya şehir merkezine 
40 km mesafededir. Tesis 2 bloktan oluşur ve denize 200 m mesafededir.

ODALAR
Fame Hotel, Standart, Aile ve Triple Oda tipleri ile toplamda 108 odaya sahiptir. Tüm 
odalarımız balkonlu olup bahçe, dağ ve havuz manzaralıdır. 

Standart Odalar 13-26 m2'dir. 3 yetişkin+1 çocuk konaklamasına uygundur. Odalar 
havuz, bahçe ve dağ manzaralıdır

Uydu yayını, duş, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, seramik 
zemin, oda servisi (ücretli), küvet, LCD TV, banyo, split klima, traş/makyaj aynası, 
uyandırma servisi, merkezi klima, terlik, kasa (ücretli) ve buklet banyo ürünleri mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:00)
Lobby Bar (10:30-22:00) 
Snack (11:30-16:30)
Öğle Yemeği (12:30-14:00) açık büfe
Akşam Yemeği (19:30-21:30) açık büfe

Herşey Dahil
Herşey dahil konsept kahvaltı, öğle ve akşam yemeği açık büfe olup self servistir. 
İçecekler masaya hizmet edilerek sunulur. Saat 22:00’den Sonra Alınan Tüm Yiyecek, 
İçecekler ücretlidir.

TESİS HAKKINDA
Fame Hotel, oteller zincirimizin ilk üyesi ve aynı zamanda ilk aşkıdır. Otele ait özel plajda 
Güneş Şemsiyeleri, Şezlonglar ve Minderler mevcuttur.

Fotoğraf servisi (ücretli), otopark (açık), hemşire (ücretli), araç kiralama (ücretli), doktor 
(ücretli), emanet kasa (ücretli), havalimanı transferi (ücretli), çamaşırhane (ücretli).

Sahil
Denize 200 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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FAME RESIDENCE KEMER & SPA HOTEL

KONUM 

Antalya Kemer mevkiinde bulunan tesisin Antalya şehir merkezine 40 km,  havaalanına 
ise 50 km uzaklıktadır.

ODALAR
Tamamen yenilenerek modern bir şekilde dekore edilmiş olan Standart ve Standart 
Fransız Balkonlu Odalar, şık ve estetik dizaynı ile gözlerinize, ferahlığı ve konforu ile 
ruhunuza hitap edecek. Standart odalar deniz, yandan deniz ve kara manzaralıdır.

Ailenizle birlikte unutulmaz anlar geçireceğiniz Aile Odaları tek odalı olup deniz, yandan 
deniz ve kara manzaralıdır.

Aile Superior Odalar iki ayrı odalı olup, her iki odada da ayrı banyo bulunmaktadır ve 
deniz manzaralıdır.

Özel bir dekorasyonla dizayn edilmiş olan Suite Deluxe Odalar, Akdeniz güneşinin 
sıcaklığını yansıtacak renk tonları kullanılarak tasarlanmıştır. Kendinizi Antalya’nın 
falezlerinde hissedeceğiniz bir manzaraya sahip olan odalar direkt deniz manzaralıdır.

YİYECEK & İÇECEK
Fame Style Herşey Dahil
Fame style herşey dahil konseptimizde yer alan kahvaltı, öğle ve akşam yemeği açık 
büfe olup, self servistir. İçecekler masaya hizmet edilerek sunulur.

Kahvaltı (07:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-11:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Gözleme (11:30-16:00)
Beach Snack (11:30-16:00) 
Pide Servisi (11:30-16:00)
Mevsim Meyveleri Servisi (16:00-16:30) havuz başında
Kahve/Pasta Servisi (11:00-17:00)
Dondurma Servisi (17:30-18:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Gece Çorbası (23:30-00:00)
Oda Servisi ve Özel Menü (ücretli)

Barlar & İçki Servisi
Lobby Bar (10:00-00:00)
Service Bar (12:30-14:00 / 19:00-21:00)
Beach Bar (10:00-18:00)
Pool Bar (10:00-23:00)
Gözde Pub (10:00-00:00) 
Disco Bar (21:00-00:00) (00:00'dan sonra ücretlidir.)

Misafirler A'La Carte Restoranlardan rezervasyon yaptırmak suretiyle, kişi başı kuver 
ücreti karşılığında yararlanma hakkına sahiplerdir. 19:00-21:00 Saatleri arasında hizmet 
vermektedir.

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), animasyon, jimnastik, bilardo (ücretli), aerobik-step (ücretsiz), masa 
tenisi (ücretsiz).

SPA & SAĞLIK
Kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna, jakuzi, masaj, kese, komple vücut ve cilt bakımı, 
değişik maskeler (yosun, çamur vb.), aromaterapili masaj, dermalife SPA jet, cellulit 
tedavisi bulunmaktadır.

ÇOCUK
Mini kulüp, oyun parkı ve çocuk havuzu ile çocuklar hem güvenilir ellerde hem de 
unutulmayacak bir eğlenceyi yaşayacaklar.

TESİS HAKKINDA 
Antalya’nın tüm güzelliklerine ve düşlediğiniz mükemmel tatile Fame Residence Kemer 
& Spa Hotel'de kolayca ulaşabilirsiniz. 

Denize sıfır mesafede, eşsiz güzellikteki yat limanı ve doğa manzarası, şirin mi şirin 
bahçesi, 2002 yılından bu yana misafir Memnuniyetini her zaman en üstte tutan kalite 
anlayışıyla, muhteşem lezzetleri, güler yüzlü personeli, şık ve modern dekorasyonuyla, 
sizleri ailenizle unutamayacağınız anlar yaşamaya davet ediyor.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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FAME RESIDENCE BEACH (PARK)

KONUM

Antalya Kemer mevkiinde bulunan tesis, havaalanına 50 km, Antalya şehir merkezine  
40 km ve denize sıfır mesafededir.

ODALAR
110 adet odaya sahip tesiste, odalar renkli dekorasyonu ve yenilenmiş yüzüyle sizlere 
cıvıl cıvıl bir atmosfer yaşatmaktadır. Aile Odaları, Triple Odalar, Standart Odalar ve 
engelli odası mevcuttur. 

Tüm odalar balkonlu olup deniz manzaralıdır. 

YİYECEK & İÇECEK
Fame Style Herşey Dahil
Fame Style herşey dahil konseptimizde yer alan kahvaltı, öğle ve akşam yemeği açık 
büfe olup, self servistir. İçecekler masaya hizmet edilerek sunulur.

Kahvaltı (07:00-10:30)
Geç Kahvaltı (10:30-11:00)
Lobby Bar (10:30-22:00)
Snack Servis (11:30-16:30)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Gözleme ve Pide (12:30-16:00)
Kahve/Pasta Servisi (17:00-18:00)
Akşam Yemeği (19:30-21:30) açık büfe

Misafirler A'La Carte Restorandan rezervasyon yaptırmak suretiyle, kişi başı kuver ücreti 
karşılığında yararlanma hakkına sahiplerdir.

SPA & SAĞLIK
Otel misafirleri Masaj, Türk Hamamı, Sauna hizmetlerinden Fame Residence Kemer 
Hotel'de ücretli olarak faydalanabilirler.

TESİS HAKKINDA
Koyverin kendinizi derin denizlere... Akdeniz' e... Ve yanan yüreğinize bir yudum su, 
Akdeniz'in serin rüzgarlarında dalga dalga ulaştığınız kıyı...

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

1
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FAME RESIDENCE GÖYNÜK

KONUM 

Antalya Kemer Göynük mevkiinde bulunan tesis, havaalanına 40 km, şehir merkezine 
30 km ve denize 90 m, yürüme mesafesindedir.

ODALAR
Tesis, 22 Aile Odası, 3 Bedensel Engelli Odası ve 232 Standart Oda tipleri ile toplamda 
257 odaya sahiptir. Odalar dağ, bahçe ve havuz manzaralı olup tüm odalar balkonludur. 
Otelimiz 2014 yılında eklenen binası ile oda sayısını arttırmış ve oda tiplerini de 
çeşitlendirilmiştir.

Parke zemin, elektronik kapı kartı, minibar, ulusal ve uluslararası uydu yayınlı TV, ücretsiz 
internet bağlantısı, direkt hatlı telefon, banyo buklet malzemeleri, saç kurutma makinesi, 
WC, banyo (duş), banyoda telefon, merkezi klima, elektronik emanet kasası mevcuttur. 

YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil (00:00'a kadar)
Tesis herşey dahil olarak hizmet vermektedir. Sabah kahvaltı, öğle yemeği ve akşam 
yemeği açık büfe olarak servise sunulmaktadır. Saat 23:00’dan sonra alınan tüm 
yiyecek, içecekler ücretlidir.

Kahvaltı (07:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-11:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00) (açık büfe, özel diyet ve çocuk büfesi)
Gözleme Servisi (11:30-16:00)
Beach Snack (12:00-16:00)
Mevsim Meyveleri Servisi (16:00-16:30)
Kahve/Pasta Servisi (17:00-18:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00) (özel diyet ve çocuk büfesi)
Gece Çorbası (23:30-00:00)
Cafe Fame (11:30-17:00)

Barlar & İçki Servisi
Lobby Bar (00:00'a kadar)
Pool Bar (00:00'a kadar)
Beach Bar (10:00-18:00)

Misafirler A'La Carte Restorandan rezervasyon yaptırmak suretiyle, kişi başı kuver ücreti 
karşılığında yararlanma hakkına sahiplerdir.

AKTİVİTELER 

Günlük Spor aktiviteleri ve showlarıyla dinlencenize eğlence katmak, sizlere tatil 
coşkusunu yaşatabilmek için, animasyon grubu hizmetinizde olacaktır. 

Soft animasyon, jimnastik, bilardo (ücretli), aerobik-step (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz).

ÇOCUK
04-12 yaşlarındaki çocuklar için mini club hizmetinizdedir.

SPA & SAĞLIK
Jakuzi (ücretli) açık havuzda mevcuttur.

Türk hamamı (ücretsiz), SPA Center (ücretli), masaj (ücretli), jakuzi (ücretsiz), fitness 
(ücretsiz), sauna (ücretsiz).

TESİS HAKKINDA
Antalya Kemer'in Göynük beldesinde yer alan dağ, deniz ve yeşilin buluştuğu Fame 
Residence Göynük'e hoşgeldiniz! 

Fitness salonu, açık ve kapalı olmak üzere yüzme havuzlarıyla sizlere dinlenmeyi 
ve konforlu tatilinizi unutulmaz hale getirmeyi amaçlıyor. Beklentinizi aşan SPA 
merkezinde hamam, sauna, buhar odası ve masaj olanaklarından yararlanıp kendinizi 
şımartabilirsiniz. Gece animasyon şovları ve konsept partilerle eğlenip tatilin tadını 
çıkarabilirsiniz.

Sahil
Denize 90 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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LİMAK LİMRA HOTEL & RESORT 

KONUM 

Kemer bölgesinde, Antalya Uluslararası Havalimanı’na yaklaşık 70 km, Antalya’ya 60km, 
Alanya’ya 160 km’lik mesafede konumlanmaktadır. 

ODALAR
Toplam 820 oda olmak üzere 218 Main Block Rooms, 227 Arycanda Room, 139 Fame 
Garden Room, 130 Limra Park Room,  37 Jacuzzi Studios Room, 52 Family Suits,  
7 Junior Suits mevcuttur.
  

Tüm odalarda, uydu yayını, otel info kanalı TV, müzik kanalı, telefon, mini bar, zeminler 
laminant, merkezi klima, kasa, balkon, küvet veya duş, saç kurutma makineli banyo 
bulunmaktadır. Ayrıca tüm odalarda WiFi ücretsizdir. 

YİYECEK & İÇECEK
Olympos Restoran (geç kahvaltı-akşam yemeği)
Phaselis Restoran (kahvaltı-öğle yemeği-akşam yemeği-geceyarısı çorba & snack) 
Lykia Snack (pide ve light snack)  
Galata Snack (pizza ve makarna) 
Beach Snack (gözleme) 
Pastane (pasta & çay servisi)(açık dondurma servisi - belirli saatlerde)

A'La Carte Restoranlar
Ponte Vecchio (İtalyan) (kuver ücretli)
BBQ (kuver ücretli)
China Garden (Çin) (kuver ücretli)
Sandal (Balık)
Kazan (Türk) 

Barlar
Beach Bar
Lobby Lounge Bar 
Atlantis Bar
Lykia Bar
The Pub
Galata Bar
Disco 

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Plaj voleybolu, basketbol, 2 adet tenis sahası (ders ve ekipmanlar 
ücretli), fitness center, sauna, Türk hamamı, jacuzzi (dış alanda), gündüz & gece 
animasyon gösterileri. 

Ücretli Aktiviteler: Masaj, SPA, squash ekipman, bilardo, pavillion hizmeti, oyun salonu.  

ÇOCUK
Mini club (4-12 yaş), Junior club (12 yaş ve üzeri).

TESİS HAKKINDA 
Limak Limra Hotel & Resort Olympos Dağları'nın eteğinde, ödüllü mimarisi ile Ağustos 
1998 yılında hizmete girmiştir. Limak Limra Club Park binası ayrı bölümde olup  
Limak Limra Hotel'e yolun karşısında yürüme mesafesindedir.

4 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz, 6 kaydıraklı aquapark, özel plaj, iskele, disco, 
otopark, açık ve kapalı alışveriş merkezi, doktor, açık ve kapalı amfitiyatro, sinema, 
kuaför, market, çamaşırhane, internet cafe (ücretli), genel mekan ve odalarda internet, 
emanet kasası.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

4



seturbiz.com KEMER I 125seturbiz.com

LİMAK LİMRA CLUB PARK

KONUM

Kiriş Kemer bölgesinde bulunan tesis Antalya merkeze 50 km, havaalanına 70 km, 
Kemer şehir merkezine 6 km mesafede olup denize 400 m uzaklıktadır. Tesis toplamda 
130 odaya sahiptir.

ODALAR
Standart odalarda, oda servisi (ücretli), ıṅternet (ücretsiz), telefon (ücretli), duş, merkezi 
klima, minibar, saç kurutma makinesi, televizyon bulunmaktadır. Zemin laminant 
parkedir.

YİYECEK & İÇECEK
Phaselis Restoran (Kahvaltı) 07:00-10:00
Olympos Restoran (Geç Kahvaltı) 09:00-12:00
Lykia Snack  (Pide ve Light Snack) 12:00-16:00
Galata Snack (Pizza ve Makarna) 13:00-17:00
Gözleme Corner (Gözleme) 12:00-16:00
Phaselis Restoran (Öğle Yemeği) 12:30-14:30
Pastane (Pasta ve Çay Servisi) 12:00-18:00
Sahil (Açık Dondurma Servisi) 14:00-17:00
Phaselis Restoran (Akşam Yemeği) 19:00-21:30
Olympos Restoran (Akşam Yemeği) 19:00-21:30 
Ponte Vecchio (İtalyan A'La Carte, kuver ücretli) 19:00-21:30
BBQ (A'La Carte, kuver ücretli) 19:00-21:30
China Garden (Çin A'La Carte, kuver ücretli) 19:00-21:30
Sandal (Balık A'La Carte) 19:00-21:30
Kazan (Türk A'La Carte) 19:00-21:30
Phaselis Restoran (Gece Yarısı Çorba & Snack) 22.30-04:00
Beach Bar (Meşrubatlar ve Bira) 10:00-18:00
Lobby Lounge Bar (Limitsiz Yerli İçki ve Bazı Yabancı İçkiler) 10:00-24:00
Atlantis Bar (Limitsiz Yerli İçki ve Bazı Yabancı İçkiler) 10:00-24:00

Ultra herşey dahil sistem, açık olan barlarda 24 saat geçerlidir. 

AKTİVİTELER
Basketbol, beach voleybol, full animasyon, masa tenisi, tenis (2 adet tenis kortu, 
ekipman ve dersler ücretli), dart, sinema salonu, Türk hamamı, sauna, fitness.

ÇOCUK
Tesiste çocuklar için Mini Club (4-12 yaş), Junior Club (12 yaş ve üzeri) ve oyun bahçesi 
bulunmaktadır. Bakıcı ücretlidir. 

TESİS HAKKINDA
Limak Limra Hotel & Resort Olympos Dağları'nın eteğinde, ödüllü mimarisi ile Ağustos 
1998 yılında hizmete girmiştir. Limak Limra Club Park binası ayrı bölümde olup Limak 
Limra Hotel'e yolun karşısında yürüme mesafesindedir.

Tesiste, 4 açık havuz, çocuk havuzu, kapalı havuz bulunmaktadır.

Ücretli Hizmetler:  Doktor, kuaför, market.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Sahil
Denize 400 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

2



setur.com.tr126 I KEMER setur.com.tr

KAYMAK İNCEKUM HOTEL

KONUM 

Özkaymak İncekum Hotel, Alanya-Avsallar mevkiinde 30.000 m2 alana kurulmuş olup 
toplam 416 odası bulunmaktadır. Antalya Havalimanı’na 100 km, şehir merkezine  
30 km, denize sıfır mesafededir.

ODALAR
Standart Odalar (31 m2): Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur. 
Odalarda; uydu yayını, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, 
kablosuz internet (ücretli), küvet, LCD TV, kablolu internet (ücretli), merkezi klima,  
kasa (ücretli) bulunmaktadır.

Süit Odalar (45 m2):  Odalarda; merkezi klima, zemin halı, duş, kasa (ücretli), küvet, uydu 
yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, balkon, telefon (ücretli), mini bar (ücretli), oda 
servisi (ücretli) bulunmaktadır.

Aile Odası - Kara Manzaralı (30 m²): Aile odaları ara kapılıdır. Odalarda; duş, saç kurutma 
makinesi, telefon (ücretli), uydu yayını, LCD TV, kasa (ücretli), kablosuz internet (ücretli), 
balkon, küvet, merkezi klima, mini bar (ücretli), oda servisi (ücretli), kablolu internet 
(ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil

Kahvaltı (07.00-10.00)
Geç Kahvaltı (10.00-11.00)
Öğle Yemeği (12.30-14.30)
Snack Bar (12.30-24.00)
Akşam Yemeği (19.00-21.30)
Gece Çorbası (23.00-24.00)

Barlar;
Star Bar - Lobby (10.00-24.00)
Snack Bar - Havuz (10.00-17.00)
Jazz Bar - Sahil (10.00-24.00)
Su Kaydırak Bar (10.00-17.00)
(24 Saat) Tulip Bar - Lobby (24 Saat)

Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde 
yerli alkollü alkolsüz içecekler 24 saat ücretsizdir.

Deniz Ürünleri – A la Carte Restaurant
Türk Yemekleri – A la Carte Restaurant

A la carte restaurantlar menü üzerinden ücretli olup 19.30-22.00 saatleri arasında 
hizmet vermektedir. Yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),   
Türk kahvesi (ücretli)

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), tenis (raket-top) (ücretli), tenis dersi (ücretli), su jimnastiği, tenis 
sahası ışıklandırması (ücretli), canlı müzik, plaj voleybolu, bilardo (ücretli), aerobik-step 
(ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz)

Gece ve gündüzleri yetişkinler için özel şovlar ve aktiviteler yapılmakta olup sahil partileri 
düzenlenmektedir.

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), fitness (ücretsiz), sauna 
(ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Tesis denize sıfır olup 250 m uzunluğunda özel plajı, 2 adet açık yüzme havuzu,  
1 açık çocuk yüzme havuzu, 1 adet kapalı yüzme havuzu ve 3 kaydıraklı aqua havuzu 
bulunmaktadır. Plajda ve havuzda şezlong, şemsiye, değişimli günlük 1 kez havlu 
ücretsizdir.

ÇOCUK
Bakıcı (ücretli), Mini Club, Çocuk Kaydırağı, Oyun Bahçesi mevcuttur. Bebek sandalyesi 
bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Hayallerinizdeki tatile talip, tatildeki eviniz olan Özkaymak İncekum Hotel, çimenlerinde 
huzurla dolaşacağınız muhteşem bahçesinin yeşilliğini Akdeniz'in mavi sularıyla 
kucaklaştırır. Usta ellerden çıkan dünya mutfaklarının en leziz yemeklerine, kalifiye 
personelin ellerinden servis edilen içeceklere, doğaya ve denize doyacağınız bir tatilin 
adresi.

Otelde; kuru temizleme (ücretli) ve çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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KAYMAK MARİNA HOTEL

KONUM 

Özkaymak Marina Hotel, Kemer merkezde 20.000 m2 alan üzerine kurulmuş olup 
toplam 331 odası bulunmaktadır. Antalya Havalimanı’na 55 km, Antalya merkeze  
45 km, denize 100 m mesafede bulunmaktadır.

ODALAR
Anex Odalar (24 m2): Anex oda tipinde alkolsüz konaklama mevcut değildir.

Standart Odalar (26 m2): Maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk konaklamaya uygundur

Aile Odaları (52 m²): Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, halı zemin, 
duş, kasa (ücretli), uydu yayını, mini bar (ücretsiz), saç kurutma makinesi, banyo, telefon 
(ücretli), çalışma masası, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her şey Dahil

Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 - 11:00)
Snack Bar (11:00 - 17:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:30)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
Gece Yemeği (23:00 - 00:30)

Cafeler;
Gözleme  (11:00 - 17:00)
Pastahane (11:00 - 19:00)
Dondurma (15:30 - 17:00)  
Aperatif İkramlar (17:30 - 18:30)

Barlar;
Plaj Bar (09:00 - 19:00)
Marina Bar (10:00 - 01:00)
Aqua Bar (10:00 - 01:00)
Lobby Bar (01:00'dan sonra ücretlidir.) (10:00 - 01:00)

Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde 
yerli alkollü alkolsüz içecekler 10:00 - 01:00 saatleri arasında ücretsizdir.

Fish A'la Carte Restaurant - Balık Çeşitleri

A'la Carte Restaurant min. 7 gece ve üzeri konaklayan misafirler için sadece 1 kez 
rezervasyonlu olup ücretsizdir. Diğer kullanımlar ücretlidir.

Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretli), şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler 
(ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), canlı müzik, bilardo (ücretli), masa tenisi (ücretsiz), animasyon 

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), jakuzi (ücretli), fitness 
(ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Tesis plaja 100 m yürüme mesafesinde olup 100 m uzunluğunda özel plajı bulunmaktadır. 
2 adet açık yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 1 adet ısıtmalı kapalı havuz, 3 adet 
havuzda kaydırak bulunmaktadır.

ÇOCUK
Çocuk büfesi, bakıcı (ücretli), mini club, çocuk kaydırağı, oyun bahçesi mevcuttur. 
Çocuklar için mini disko, mini şovlar, açık oyun alanı, günlük çocuk animasyonları 
yapılmaktadır.

TESİS HAKKINDA
İş veya tatil için Özkaymak Marina Hotel size unutulmaz ve eğlenceli bir konaklamayı 
garanti eder.

Otelde; fotoğraf servisi (ücretli), hemşire (ücretli), market (ücretli), araç kiralama (ücretli), 
doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuaför (ücretli), çamaşırhane 
(ücretli) olanakları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize 100 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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ÖZKAYMAK SELECT HOTEL

KONUM 

Özkaymak Select Hotel, Alanya-Avsallar mevkiinde 30.000 m2 alan üzerine kurulmuş 
olup toplam 267 odası bulunmaktadır. Antalya Havalimanı’na 100 km, Alanya şehir 
merkezine 30 km, denize sıfır mesafede bulunmaktadır.

ODALAR
Standart Odalar (40 m2): 2 yetişkin + 1 çocuk + 1 bebek konaklamaya uygundur. 
Odalarda; uydu yayını, duş, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), 
balkon, kablosuz internet (ücretli), küvet, halı zemin, LCD TV, split klima, bornoz, kasa 
(ücretsiz) bulunmaktadır.

Aile Süit Odalar (55 m2): İki yatak odasından oluşmaktadır ve ara kapılıdır. Odalarda; halı 
zemin, duş, küvet, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, balkon, telefon (ücretli), 
split klima, mini bar (ücretli), kablosuz internet (ücretli), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.

Aile Deniz Odalar:  Odalarda; duş, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), uydu yayını, 
LCD TV, kablosuz internet (ücretli), split klima, balkon, kasa (ücretsiz), küvet, mini bar  
(ücretli), halı zemin, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil

Kahvaltı (07:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-11:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:30)
Snack Bar (12:30-24:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Gece Çorbası (23:00-24:00)

Barlar;
Patissere Bar(11:00-24:00)
Snack Bar (10:00-24:00)
CLASSIC Bar (10:00-17:00)
Su Kaydırağı Bar (10:00-17:00)
Rose Bar – Lobby (24 Saat)

Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde 
yerli alkollü alkolsüz içecekler 24 saat ücretsizdir.

Deniz Ürünleri - A'la Carte Restaurant
Türk Yemekleri - A'la Carte Restaurant

A la carte restaurantlar menü üzerinden ücretli olup 19.30-22.00 saatleri arasında 
hizmet vermektedir.

AKTİVİTELER
Tenis (raket-top) (ücretli), tenis dersi (ücretli), su jimnastiği, tenis sahası ışıklandırması 
(ücretli), plaj voleybolu, tenis (gündüz) (ücretsiz), bilardo (ücretli), aerobik-step (ücretsiz), 
masa tenisi (ücretsiz)

Gece ve Gündüzleri yetişkinler için özel şovlar ve aktiviteler yapılmakta olup sahil 
partileri düzenlenmektedir.

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), fitness (ücretsiz), sauna 
(ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Tesis denize sıfır olup 250 m uzunluğunda özel plajı, 2 adet açık yüzme havuzu, 1 açık 
çocuk yüzme havuzu, 1 adet kapalı çocuk havuzu, 1 adet kapalı yüzme havuzu ve  
3 kaydıraklı aqua havuzu bulunmaktadır. Plajda ve havuzda şezlong, şemsiye, değişimli 
günlük 1 kez havlu ücretsizdir.

ÇOCUK
Bakıcı (ücretli), mini club, çocuk kaydırağı, oyun bahçesi, bebek sandalyesi bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
5 yıldızlı hizmet anlayışı ve kusursuz konukseverlik bütün Özkaymak Hotelleri'nde 
görebileceğiniz bir gelenektir. Türk Rivyerasının atmosferini yansıtmak üzere tasarlanan 
otel, geniş bir lobide, sayısız olanaklarıyla konuklarına güzel günler yaşatacaktır. 

Otelde; hemşire (ücretli), market (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz 
internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), kuaför (ücretli), çamaşırhane (ücretli), 
uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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LARİSSA AKMAN PARK HOTEL

Sahil
Tesise ait özel plaj.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Çamyuva Kemer’de, denize sıfır, Antalya’ya 45 km, Antalya Havaalanı’na 55 km 
uzaklıktadır. Otel 10.000 m2 alan üzerine kuruludur. 

ODALAR
146 standart oda mevcuttur.
Banyo, klima (split), telefon, safe (ücretli), minibar (boş), TV (rusça kanallar), seramik 
kaplama.

YİYECEK & İÇECEK
All inclusive (10:00-22:30) 

Açık ve Kapalı Restoran

Kahvaltı (07:00-10:00
Snack (11:30-16:30)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Supper (17:00-18:00)
Akşam Yemeği (19:30-21:00)
A'La Carte Restoran (ücretli),
1 adet bar

AKTİVİTELER
Sauna, hamam, yüzme havuzu, su kaydırağı, masaj, su sporları, plaj voleybolu, dart, 
masa tenisi, tenis, bilardo.

ÇOCUK
Çocuk parkı, çocuk havuzu, mini club.

TESİS HAKKINDA
Konforlu ve sakin, Akdenizin bembeyaz sahilleriyle karşılaşacağınız bu otelde, temiz ve 
ferah odalar, özenli ve profesyonel servis, Rusça konuşan personel ve içten bir atmosfer 
sizleri beklemektedir.

Ücretsiz Hizmetler: Havuz, su kaydırağı, hamam & sauna, yerel içecekler (10:00-22:30), 
disko girişi, plaj voleybolu, plajda şemsiye şezlong, aeorobik, dart, yazıcı, doktor, döviz 
değişimi, rusça, ıṅgilizce, almanca ve türkçe dillerinde hergün değişik animasyon 
programları, bilardo

Ücretli Hizmetler: Telefon, Safe (odalarda), Çamaşırhane, Masaj, Su sporları, Doktor 
servisi, Mağazalar, Araba Kiralama, Dalış, Diskodaki tüm içecekler, 22:30’dan sonra tüm 
içecekler, Taze sıkılmış meyva suları, kokteyler, dondurma, Türk kahvesi, İthal içecekler.
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LARİSSA HOTEL BELDİBİ

Sahil
Denize 150 mt. mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Beldibi’nde denize 150 m, Kemer Şehir Merkezi’ne 15 km, Antalya Havaalanı'na 35 km 
uzaklıktadır. Otel 11.500 m2  üzerine kuruludur.

ODALAR
170 standart oda, 20 aile odası mevcuttur.
Odalar; Standart Single, Double ve Triple odalardır.

Balkon, TV (Rusça kanallar), klima (split), telefon, küvet.

YİYECEK & İÇECEK
Avrupa ve Türk mutfağının olduğu, ferah geniş ve dinlendirici bir atmosfer.
All inclusive 10:00-22:00 

İç/Dış Restoran
Kahvaltı (07:30-10:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Pasta Saati (16:30-17:00)
Akşam Yemeği (19:30-21:30)

AKTİVİTELER
Sauna, hamam, yüzme havuzu, su kaydırağı, masaj, su sporları, plaj voleybolu, dart, 
masa tenisi, spor salonu.

ÇOCUK
Çocuk parkı, çocuk havuzu, mini club

TESİS HAKKINDA
Ücretsiz Hizmetler: havuz ve kaydırak, hamam & sauna, yerel içecekler (10:00-22:00), 
plaj voleybolu, masa tenisi, dart, aeorobik, havuz ve plajda şemsiye şezlong ve minder, 
park yeri, ütü, yazıcı, döviz change, ıṅternet wi-fi (lobi,restoran,bar,havuz), spor salonu, 
rusça, ıṅgilizce, almanca ve türkçe dillerinde hergün değişik animasyon programları,

Ücretli Hizmetler: Faks, telefon, safe (resepsiyonda), çamaşırhane, masaj, su sporları, 
taze sıkılmış meyva suları, kokteyler, dondurma, Türk kahvesi, saat 22:00’dan sonra her 
türlü yiyecek ve içecek, ıṫhal içecekler.
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LARISSA SULTAN’S BEACH HOTEL

Sahil
Denize 50 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Sultan’s Beach Hotel Antalya’nın güzide turizm beldelerinden Çamyuva mevkiinde yer 
almaktadır. Kemer’e 8 km, Antalya’ya 50 km, havalimanına 65 km mesafededir. Otel ile 
plaj (çakıllı kum) arasında 50 m mesafe bulunmaktadır.

ODALAR
Toplam 157 oda mevcuttur. Tüm odalarda uydu TV, split klima, duş, fön, direk telefon, 
safe ve mini bar (ücretsiz ve boş), balkon (çoğunluğu deniz manzaralı) mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil (10:00-22:00)
Sabah Kahvaltısı 07:00-10:00 Saray Restoran (Açık Büfe)
Öğle Yemeği 12:30-14:00 Saray Restoran (Açık Büfe)
Gözleme Saati (11:00-16:00)
Snack Çeşitleri 14:00-16:00 Pool Bar (Hamburger, Patates kızartması, Pizza)
5 Çayı 17:00-17:30 Pool Bar (Çay, Kahve, Kuru pasta, Kek ikramı)
Pasta Saati (16:30-17:00)
Akşam Yemeği 19:00-21:00 Saray Restoran (Açık Büfe)
Lale (Lobby) Bar 10:00-22:00 (Alkollü içecekler 11:00-22:00)
Pool Bar 10:00-23:00 (Alkollü içecekler 11:00-23:00)
Beach Bar 10:00-17:00 (Alkolsüz İçecekler)

Yemek saatleri mevsim şartlarına göre otel yönetimi tarafından değiştirilebilir.
Bebek masa sandalyesi.
Akşam yemeklerinde Saray Restoran’da show büfeleri.

TESİS HAKKINDA
Ücretsiz Hizmetler: Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği (tamamı açık büfe), 
beş çayı, barlarda ve yemek esnasında alınan tüm yerli alkollü içecekler (11:00–23:00) 
ve alkolsüz içecekler (10:00-23:00), sauna, hamam, fittnes center, jakuzi, masa tenisi, 
dart, aerobic, su topu, plaj voleybolu, şezlong, minder, plaj havlusu, soft animasyon, bazı 
geceler show ve canlı müzik.

Ücretli Hizmetler: Telefon, fax, safe, mini bar, doktor ve sağlık hizmetleri, çamaşır ve 
kuru temizleme, masaj, kese, aroma terapisi, güzellik salonu, kuaför, motorlu su sporları, 
dalgıç okulu, yabancı alkollü içecekler, taze meyve suları ve Balık Restoran.
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SAILOR'S BEACH CLUB HOTEL

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Kemer 7 km, Antalya 50 km, havalimanı 65 km, otel önünden dolmuş ile Kemer’e ve 
bağlantılı olarak Antalya’ya ulaşım imkanı.

ODALAR
Club Standart Odalar 22 m2'dir. Minimum 1, maksimum 3 kişi konaklama imkanı vardır.

Club Ranzalı Aile Odaları 25 m2'dir. Minimum 2 yetişkin + 2 çocuk ya da 3 yetişkin +  
1 çocuk konaklama imkanı vardır.

Club Aile Suit Odaları 50 m2'dir. Minimum 3, maksimum 5 kişi konaklama imkanı vardır.

YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil

Kahvaltı (07:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-10:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:30)
Snack Büfe (12:00-16:00)
(hamburger, patates kızartması, spagetti, tost, salata büfesi, vs.) 
Çay, kahve, kuru pasta, kek ikramı (18:30-17:00)
Çocuk Büfesi (18:30-19:30)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Gece Büfesi (23:00-23:30)
Lobby Bar (10:00-00:00)
Havuz Bar (10:00-00:00)
Snack Bar (12:00-16:00)
I Sapori Dell’Italia İtalyan Restoran

Night club (ücretli), şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretsiz), yabancı içecekler (ücretli).

AKTİVİTELER & SPA
Gün boyu ve geceleri, değişik ülkelerden gelen kişilerin oluşturduğu bir Animasyon ekibi 
eğlenmenizi sağlayacaktır. Disco, Türk geceleri, havuz oyunları, su topu, su jimnastiği, 
sabah jimnastiği, voleybol, dart, turnuvalar, aerobik, çeşitli yarışmalar, akşamları sahne 
şovları.

SPA & SAĞLIK
Masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), SPA Center (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz).

TESİS HAKKINDA
Kemer Kiriş mevkiinde bulunan Sailor’s Beach Club, denize sıfır konumdadır. 

Denizcilik figürleri ile bir sahil kasabasını anımsatan Club, Resepsiyonun bulunduğu 
giriş binası ve odaların bulunduğu asansörlü 3'er katlı 4 ayrı bloktan oluşan mimarisi 
ile 22 dönüm arazi üzerine kurulmuştur.ve mini su parkı dahil 1 kapalı ve 2 açık havuz 
bulunmaktadır.
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ELDAR RESORT

KONUM 

Eldar Resort Hotel, Kemer-Göynük Mevkii'nde 11.276 m2 konumlanmış olup toplam 
172 odası bulunmaktadır. Kemer merkeze 8 km, Antalya Havaalanı'na 48 km, Göynük 
merkeze 1 km, denize 300 m mesafededir.

ODALAR
145 Standart Oda, 19 Corner Room, 6 Suit, 2 Engelli Odası.
Standart Oda: 23m² (balkon dahil), Maximum konaklama 3+1

Otel odaları bahçe orman ve havuz manzaralıdır.

Özenle dizayn edilmiş Standart odalarımızda: kartlı anahtar sistemi, tuvalet, banyo 
(küvet-duşa kabin), fön, minibar (minibarlarımıza giriş günü 2 adet 0.5 lt lik su konulur 
ücretsizdir), kiralık kasa (elektronik), telefon (oda ve banyoda), split klima (soğuk-sıcak), 
zemin halı, plazma TV, uydu yayını (yerli ve yabancı kanallar), balkon mevcuttur. 

Engelli odası 2 adet, 23 m² (balkon dahil) Maximum 2+1 konaklama.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil 
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler dahil olup, tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsizdir. 
Her Şey Dahil konsept (10:00-00:00) saatleri arasında geçerlidir.

Kahvaltı 07:00-09:30
Geç Kahvaltı 09:30-10:00
Havuz Snack 10:30-16:00
Sahil Snack 10:00-16:30
Dondurma 16:00-17:00
Sahil Bar 10:00-16:30

Barlar
Lobby Bar 10:00-00:00
Havuz Bar 10:00-00:00
Plaj Bar 10:00-17:00 (kola, meşrubat, gazoz, bira, ayran, konsantre meyve suyu ve su)

AKTİVİTELER
Sporu ve eğlenceyi bir arada yaşamak istiyorsanız Eldar Resort Hotel’de size uygun bir 
aktiviteyi mutlaka bulursunuz. 

Mini futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi ve dart ile tatilinizi daha hareketli hale 
getirebilir, formunuzu Fitness Center’da koruyabilirsiniz.

SPA & SAĞLIK
SPA merkezinde, spa keyfini özel yaşatmak için, büyülü ve baş döndürücü Beydağlarının 
eşsiz manzarasını, Akdeniz'in masmavi ışıltısıyla gökyüzünde birleştirdik. Şu ana kadar 
yaşadığınız SPA anlayışı artık değişecek.

ÇOCUK
Mini Club 04-12 Yaş arası çocuklar için hizmet vermekte olup 10:00-12:00 /14:00-
17:00 saatleri arasında açıktır.

Çocuk oyun parkı, mini disco, özel oyunlar, dersler, resim, boyama gibi aktiviteler 
yapılmaktadır.

TESİS HAKKINDA 
Eldar Resort Hotel Sizi eşsiz bir mimarinin, üstün teknoloji ve 4 + konforla buluştuğu bir 
atmosferden selamlıyoruz.

Deneyimli kadrosu ve üstün teknoloji ürünü ekipmanlarıyla, misafirlerin kusursuz ve 
unutulmaz bir tatile imza atmasına imkan tanıyan Eldar Hotel, bu alanda başarılarla 
anılıyor olmanın haklı mutluluğunu yaşamaktadır.

Tesis'e ait 100 mt. uzunluğunda özel plajı bulunmakta olup 1 adet açık yüzme havuzu,  
1 adet kapalı havuz, 1 adet çocuk havuzu, 1 adet aqua park havuzu mevcuttur.

Plajda plajda şezlong, şemsiye, minder ücretsizdir.

Sahil
Denize 850 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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VIKING NONA BEACH HOTEL

KONUM

Viking Nona Beach, Kemer şehir merkezine 200 m mesafede konumlanıyor. Kemer 
merkezdeki tesis, Antalya şehir merkezine 45 km ve Antalya Havalimanı'na 55 km 
mesafededir. Denize sıfır konumlanmış olan Viking Nona Beach Otel, Kemer’in dünyaca 
ünlü gece kulüplerine, popüler alışveriş caddesi Liman Caddesi’ne, doğa harikası Ayışığı 
Parkı ve Plajı’na yürüme mesafesindedir.

ODALAR
Standart Odalar 20 m² büyüklüğündedir.
Odalarda banyo, telefon (ücretli), uydu yayını, minibar (ücretli), duş, parke zemin, split 
klima, saç kurutma makinesi mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil

Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler. Tesisin belirlediği markalar dahilinde bazı 
yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10.00-23.00 arası ücretsiz. Plajda alınan tüm yiyecek 
ve içecekler ücretli.

Yabancı içecekler (ücretli), şişeli içecekler (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), taze sıkılmış 
meyve suları (ücretli).

Kahvaltı (07:00-10:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Snack İkramlar (16:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:30-21:30)

TESİS HAKKINDA
Denize sıfır konumdaki tesisin, kendine ait kumlu ve taşlı iki plajı bulunuyor. Güneş 
şemsiyesi, şezlong havuzda ve plajda ücretsizdir. Havlu ise günde 1 kez değiştirmek 
koşuluyla havuzda ve plajda ücretsizdir. Açık havuz, 07:00-19:00 saatleri arası hizmet 
verilmektedir.

Doktor (ücretli), Kuru Temizleme (ücretli),Genel Alanlarda Kablosuz İnternet (ücretsiz).

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.



setur.com.tr136 I KEMER setur.com.tr

VIKING STAR HOTEL

Sahil
Denize 600 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

4

KONUM

Denize uzaklığı 600 m olan tesis yakınında her pazartesi kurulan meyve-sebze pazarı, 
misafirl-erden büyük ilgi görmektedir. Kemer Merkez’de postanenin hemen arkasında 
yer alan tesis Liman Caddesi alışveriş merkezlerine çok yakında konumlandırılmıştır.

ODALAR
184 standart, 8 aile, 4 engelli olmak üzere 196 odası bulunan tesiste, odalar şehir, dağ 
ve havuz manzarasına sahiptir. Standart odalar 25 m2, aile odaları 35 m2 genişliğe 
sahiptir. Engelli misafirlerimizin konforu için özel dekore edilmiş engelli odaları ise 
45 m2 genişliktedir. 

Odaların zeminleri laminant kaplıdır. Bütün odalarda elektronik kapı kilidi sistemi, 
merkezi klima, balkon, direk telefon, lcd sat-TV, mini bar(giriş günü bir kez şişe su 
ücretsiz), saç kurutma makinesi, banyo/wc, emanet kasa (ücretli), kablosuz internet 
(ücretsiz) bulunmaktadır. 

Tüm odalarda zeminler halı kaplıdır. Engelli odaları dışındaki odaların tümünde küvet 
bulunmaktadır. Odalarda “Balayı Çiftleri” ve bebekli misafirler için özel düzenlemeler 
yapılmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Tesiste biri A'La Carte olmak üzere iki adet restoran, biri özel dekore edilmiş İngiliz Pub’ı 
olmak üzere 3 adet bar ve bir adet Kapalı Disco bulunmaktadır.

Miklagard: Açık 320, kapalı 220 kişi kapasiteli dünya mutfaklarından örneklerin 
sunulduğu Miklagard Restoran, diyet büfenin de yer aldığı açık büfe sistemi ile hizmet 
vermektedir. Yaz döneminde açık büfeye çocuk büfesi de eklenmektedir.

TESİS HAKKINDA
Popüler sahil kasabalarından Kemer’in merkezinde yer almaktadır. Otelin havalimanına 
uzaklığı 55 km, denize uzaklığı 600 m'dir. 6.000 m2 alan üzerine kurulmuş olan tesis 
“Her Şey Dahil” konseptte hizmet vermektedir.

Dağ, kara, havuz manzaralı olmak üzere 196 odası bulunan tesiste, biri A'La Carte diğeri 
açık büfe tarzında hizmet veren iki restoran bulunmaktadır. 

Yetişkin ve çocuklar için birer açık havuzun yanı sıra kapalı ve ısıtmalı havuz da mevcuttur. 

Biri özel dekore edilmiş İngiliz Barı olmak üzere 3 barı, bir Disco Bar’ı bulunan tesiste 
akşam performanslarının sergilendiği bir de Tiyatro bulunmaktadır.

Bölünebilir toplantı salonunun yanı sıra kendine ait futbol sahası bulunan tesis, futbol ve 
toplantı gruplarına da hizmet vermektedir.
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VIKING SUITE

Sahil
Denize 750 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Viking Suite Hotel, Kemer Otogarı’na 2 km, Antalya Havalimanı'na ise 60 km mesafe 
yer alıyor.

ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma 
makinesi, telefon (ücretli), seramik zemin, çalışma masası, banyo oturma grubu, split 
klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su ısıtıcısı, mutfak, kablosuz internet 
(ücretsiz), kasa (ücretsiz), terlik, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil

Şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  Türk kahvesi (ücretli)

HAVUZ & PLAJ 
Çocuk havuzu, açık havuz, şezlong-şemsiye bulunmaktadır.

ÇOCUK
Tesiste minik misafirler için; oyun parkı mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Antalya'nın doğal güzellikleri ile çevrili bölgesi Kemer'de hizmet veren Viking Suite 
Hotel; huzurlu konumu ve sunduğu zengin olanaklar ile misafirlerine unutulmaz bir 
tatilin kapılarını aralıyor.

Ücretsiz Hizmetler: Bar, jakuzi, hamam, açık havuz, kablosuz internet (lobi'de), restoran, 
çocuk havuzu, dart, masa tenisi, sauna, çocuk oyun parkı

Ücretli Hizmetler: Oda servisi, SPA merkezi, masaj, bebek arabası, internet kafe, 
çamaşırhane, market, kuaför, kuru temizleme, kuyumcu, çocuk bakıcısı
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Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Çamyuva Mevkii’ndeki tesis, Kemer merkeze 6 km, Antalya şehir merkezine 55 km ve 
Antalya Havalimanı’na 65 km mesafede konumlanıyor.

ODALAR
Standart Odalar (22 m2): Balkon, duş perdesi, kablosuz ıṅternet (ücretli), kasa (ücretli), 
minibar (ücretli), LCD TV, saç kurutma makinesi, split klima, telefon (ücretli), banyo, uydu 
yayını, zemin parke.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-09:00), Geç Kahvaltı (09:00-10:00) , Snack İkram (11:00-17:00),  
Öğle Yemeği (12:30-14:00), Çay Saati (Kuru Pasta ve Kek ile) (16:30-17:30), 
Dondurma İkramı (16.30-17.00), Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Herşey Dahil: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş 
olduğu markalar dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-23:00 saatleri 
arasında ücretsiz. Taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı 
ıç̇ecekler (ücretli). 

AKTİVİTELER
Aerobik, animasyon, dart, masa tenisi, plaj voleybolu, su jimnastiği, su kayağı,  
bilardo (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Fitness, sauna, Türk hamamı, masaj (ücretli), SPA center (ücretli)

ÇOCUK
Çocuk kaydırağı, çocuk havuzu, oyun parkı, çocuk bakıcısı ve mini club (4-12 yaş)

TESİS HAKKINDA 
Hotel Çamyuva Beach, Kemer bölgesinin mavi bayraklı plaj ve ISO 22.000 gıda güvenliği 
belgeli tek 4 yıldızlı otelidir. Evcil hayvan kabul edilmez.
Ücretsiz Hizmetler: Su kaydırağı, genel alanlarda kablosuz ıṅternet, uyandırma servisi
Ücretli Hizmetler: Berber/ kuaför, doktor, hemşire, emanet kasa, çamaşırhane,  
kuru temizleme, market.

KONUM 

Adrasan mevkiindeki tesis, plaja 150 m, Antalya Havalimanı'na 110 km, Olimpos'a  
15 km, Çıralı Chimera'ya 30 km, Tahtalı teleferiğe 45 km, Demre Myra-ST Nicholaus'a 
75 km, Üç Ağız Simena'ya 75 km, Kekova'ya 95 km, Limyra'ya 45 km, antos'a 45 km, 
Patara'ya 105 km ve Phaselis'e 40 km mesafededir.

ODALAR
Standart odalar 25 m2'dir. Odalarda SAT TV, telefon, minibar, split klima, emanet 
kasası, banyo, saç kurutma makinesi, WC, balkon bulunuyor. Aile odaları 40 m2'dir.  
Aile odalarında bir çift kişilik ve iki tek kişilik yatak bulunuyor.

YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı konaklamalarda, sabah kahvaltısı dışında alınacak yiyecekler ücretli. Tesis 
genelinde 08:00 ile akşam 21:30 saatleri arası demleme çay, bitki çayları, instand 
makine kahvesi ve su ücretsiz sunulmaktadır. Diğer alınan tüm içecekler ücretli. Yarım 
Pansiyon konaklamalarda, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınacak yiyecekler 
ücretli. Tesis genelinde 08:00 ile akşam 21:30 saatleri arası demleme çay, bitki çayları, 
instand makine kahvesi ve su ücretsiz sunulmaktadır. Diğer alınan tüm içecekler ücretli.
Kahvaltı (08:00-10:00), Pasta kek saati (16:00-17:00) Akşam Yemeği (19:30-21:30) 
Şişeli ıç̇ecekler (ücretli), dondurma (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk 
kahvesi (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretli).

AKTİVİTELER
Mini golf (ücretsiz), tenis (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz) dart (ücretsiz), tavla (ücretsiz), 
voleybol, yoga (ücretli).

SPA & SAĞLIK
Yoga salonu

TESİS HAKKINDA
Otelde açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, kaydırak havuzu bulunmaktadır. Çocuk oyun 
alanı, mini hayvanat bahçesi, çardaklar, 100 kişilik yoga ve pilates salonları, 60 kişilik 
toplantı salonu, açık restaurant ve havuz bar bulunmaktadır.

HOTEL ÇAMYUVA BEACH

ADRASAN KLADOS HOTEL

Sahil
Denize 200 m mesafededir.

Sahil
Denize 150 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

3
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Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 11:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

SEAGULL HOTEL

KONUM

Tesis Antalya Havalimanı'na 45 km, Kemer Otogarı'na ise 11 km mesafede yer alıyor.

ODALAR
Standart Odalar (18-25 m²): Minimum 1, max 3 yetişkin kapasitesine sahiptir. Deniz, 
dağ ve bahçe manzaralı olarak konumlandırılmıştır.
Aile Odaları (28-65 m²): Minimum 2, max 4 yetişkin kapasitesine sahiptir. Deniz, dağ ve 
bahçe manzaralı olarak konumlandırılmıştır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-09:00) açık büfe, geç kahvaltı (09:00-10:00), öğle yemeği (12:30-14:00) 
snack servisi (14:00-17:00), çay saati (17:00-17:45) çay, kahve ve pasta, akşam yemeği 
(19:00-21:00).
Herşey Dahil: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu 
markalar dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00 - 22:00 saatleri arasında 
ücretsiz. A'La Carte ücretlidir ve ön rezervasyon gerekmektedir. Bar ve Restoran açılış 
kapanış  saatleri mevsim şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

AKTİVİTELER
Animasyon ekibi eğlenmenizi sağlayacaktır. Disco, Türk gecesi, havuz oyunları, su topu, 
su jimnastiği, sabah jimnastiği, voleybol, dart, turnuvalar, aerobik, çeşitli yarışmalar, bazı 
akşamlar sahne şovları mevuttur.

ÇOCUK
Çocuklarınıza tatilleri boyunca neşeli ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak  
04-12 yaş mini kulüp hizmeti vermekte. Küçük misafirlerimize 10:00-12:00 ve  
15:00-17:00 (mevsim şartlarına göre değişebilir) saatleri arasında güvenli bir ortamda 
profesyonel ekip eşliğinde kum boyası, yüz boyama, jimnastik, tişört boyama, resim 
yapma, dans, şovları ve eğlenceli yarışmalar gibi çeşitli aktivitelerle hep eğlendirip, hem 
öğretiliyor. Öğrendikleri şovları akşam mini diskoda aileleri için gösterime sunuyorlar.

TESİS HAKKINDA
Beldibi'nde bulunan tesis, mavi bayraklı özel plajı ve dinlendirici bahçesi ile keyifli bir 
Akdeniz tatili sunuyor.

2
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“Side” adı Anadolu dilinde “Nar” anlamına gelmektedir. Bu özellik ve belgede bulunan bazı yazıtlardan elde edilen bilgiler Side tarihinin 
Hititlere kadar uzandığını göstermektedir.

Bölgenin en eski ve en önemli liman kenti olan Side, Batı Anadolu kentlerinden Kyme’nin bir kolonisi olarak kurulmuştur. Bizans Dönemi’nde 
metropol olan kent, gerisindeki verimli ovalardan yararlanmasını bilerek, 5. ve 6. yüzyıllarda parlak bir dönem yaşamıştır. Eşsiz bir işçiliğe 
sahip olan kente bir ana kapıdan giriş yapılır ve bu ana kapının her iki yanında da büyük kuleler bulunur. Kentte iki ana cadde yer almaktadır.  
Kent kapısının dışında ise Anadolu’nun en büyük çeşmesi olan Nymphaeum bulunmaktadır.

Büyük Roma hamamı da bugün müze haline getirilmiştir ve Side Müzesi ismiyle ziyaretçileri ağırlamaktadır. Side tarihi özelliklerinin yanı 
sıra bir doğa harikası olan Manavgat Şelalesi’ne de sahiptir. Tarihi yerleri gezerken sıcak sizi yorduysa ve biraz dinlenmeye ihtiyacınız 
olursa Manavgat Şelalesi’ne gidip suların serinliği ile kendinize gelebilirsiniz. Bölgede birçok mavi bayraklı plaj ve koy da bulunmaktadır.  
Antik kalıntılar, eşsiz plajlar, alışveriş merkezleri ve modern konaklama tesisleri burayı turistlerin gözdesi haline getirmektedir.

Side



BLUE WATERS CLUB
SUENO HOTELS BEACH
CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA
CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD
SENTIDO TURAN PRINCE
SİDE SUNGATE HOTEL & SPA
TRENDY ASPENDOS BEACH
TRENDY PALM BEACH
TRENDY SİDE BEACH HOTELS
TRENDY VERBENA BEACH
MİRAMARE BEACH HOTEL
MİRAMARE QUEEN HOTEL
ROBINSON CLUB PAMFİLYA
SELGE BEACH RESORT & SPA
SEHER RESORT & SPA

SEHER SUN PALACE RESORT & SPA
STARLIGHT RESORT HOTEL
SUNRISE RESORT HOTEL
NASHIRA RESORT HOTEL & AQUA SPA
THRONE BEACH RESORT 
SEA PLANET RESORT & SPA
SEA WORLD RESORT & SPA
SWEET PARK HOTEL
SEADEN VALENTINE RESORT & SPA
CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA
CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY RESORT & SPA
CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA
GRAND ŞEKER HOTEL
NOVA BEACH HOTEL
NOVA PARK HOTEL

ROYAL TAJ MAHAL
TERRACE BEACH RESORT
TERRACE ELITE RESORT
COROLLA HOTEL
BELLA RESORT & SPA
SİDE SUN HOTEL
CAN GARDEN BEACH
DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA
DIAMOND BEACH
DIAMOND ELITE HOTEL & SPA
NARCIA RESORT SİDE
ÇENGER BEACH RESORT & SPA HOTEL
SİDE KUM HOTEL
SİDE PREMIUM
RAYMAR HOTELS
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BLUE WATERS CLUB

KONUM

Blue Waters Club 230.000 m²’lik alan üzerinde kurulmuştur. Antik Side’ye 5 km, Antalya 
Havaalanı'na 65 km uzaklıkta hizmet veren bu cenneti keşfedin.

Akdeniz’in mavisi ve yeşilinin kucaklaştığı eşsiz bir doğal ortamda konumlanmış olan 
Blue Waters Club, 674 oda kapasitesi ile değişik zevk ve yaşam tarzına sahip herkese 
hitap edebilecek çok özel ve alternatifli konaklama imkanları sunuyor. Yaşam tarzınızı 
tercihinize yansıtabileceğiniz konforlu odalarda unutulmaz bir tatil keyfi sizleri bekliyor.  

ODALAR
Club Aile Odası: 31 m² büyüklükte olup, çift kişilik yatak ve ayrı bir bölümde ranza 
90x190, duşlu tam teçhizatlı banyolar, mermer zemin, balkon, mini bar, güvenlik kasası, 
uydu TV müzik yayını, telefon ve merkezi klima ile donatılmıştır.

Club Odası: 29 m² büyüklükte olup, iki ayrı yatak, duşlu tam teçhizatlı banyolar, mermer 
zemin, balkon, mini bar, güvenlik kasası, uydu TV müzik yayını, telefon ve merkezi klima 
ile donatılmıştır.

Deluxe Aile Odası: 52 m² büyüklükte olup, iki kişilik yatağın bulunduğu odanın yanında 
iki ayrı yatağın bulunduğu ayrı bir oda, biri duşlu, diğeri küvetli olarak dizayn edilmiş tam 
teçhizatlı iki adet banyo, parke zemin, balkon, mini bar, güvenlik kasası, uydu TV müzik 
yayını, telefon ve merkezi klima ile donatılmıştır.

Deluxe Aile Suiti: 85 m² büyüklükte olup, iki kişilik yatağın bulunduğu odanın yanında iki 
ayrı yatağın bulunduğu ayrı bir oda ve oturma grubunun bulunduğu geniş bir salondan 
oluşmaktadır. Tüm odalarda biri duşlu, diğeri küvet ve duşlu olarak dizayn edilmiş tam 
teçhizatlı iki adet banyo,parke zemin, balkon, mini bar, güvenlik kasası, uydu TV müzik 
yayını, telefon ve merkezi klima ile donatılmıştır.

Otel Odası: 29 m² büyüklükte olup, iki ayrı yatak, parke zemin, küvetli banyo, balkon, mini 
bar, güvenlik kasası, uydu TV müzik yayını, telefon ve merkezi klima ile donatılmıştır.

YİYECEK & İÇECEK 

Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için çok zengin çeşitli ve seçenekli büfeler sunan iki 
ana restoranının yanı sıra akşamları büfe restoranlarına alternatif hizmet veren 2 özel 
restoran bulunmakta. 

Kuyu Restoran’da Türk Mutfağı'nın ve Heuriger’de Avusturya Mutfağı'nın en güzel 
tatlarını deneyimlerken, restoranlarımızdaki eşsiz atmosferlerin büyüsü sizleri saracak.
Alternatiflerimiz elbette bunlarla sınırlı değil. Gün boyunca Havuz Bar’larımızda güneşin 
tatlı rehavetinin keyfini serinletici içeceklerimiz eşliğinde yaşayabilirsiniz. Akşamları ise, 
en sevdiğiniz kokteyli, dilerseniz Agora Bar’da, dilerseniz de amfitiyatroda sizler için 
hazırlanan şovları seyrederken veya Beach Bar’da Akdeniz’in muhteşem panoramasına 
karşı canlı müzik eşliğinde yudumlayabilirsiniz. 

Akşamüstü keyfini doyasıya yaşayabilmeniz için size önerimiz, 24 saat hizmet veren 
Akdeniz Bar’ın terası. Hareketli ve dopdolu bir günün ardından coşkunun temposunu 
yükseltmek için ise tek adres Disco Blue.

AKTİVİTELER
Gün içerisinde düzenlenen çeşitli oyun turnuvaları ve akşamları profesyonel koreograflar 
tarafından hazırlanan animasyon gösterileri; tatil keyfinize eğlence, coşku, dinamizm ve 
heyecanı katabilmek için birebir.

ÇOCUK
Farklı tipte kaydırakları, salıncakları, uyuma köşesi, çeşit çeşit oyuncakları, küçük oyun 
evleri, yüzme havuzları, mini restoranı ve profesyonel eğitmenleriyle, farklı yaşta çocuk 
gruplarına hitap eden çocuklara ait özel bir dünya. 

SPA & WELLNESS
2900 m²'lik SPA merkezimizde, masaj salonları, güzellik merkezi, Türk hamamı, 
sauna, kapalı yüzme havuzu, buhar banyosu, kar çeşmesi, squash, fitness merkezi yer 
almaktadır.

TESİS HAKKINDA
Benzersiz konumu, doğası, yenilenmiş yüzü ve kaliteli hizmet anlayışı ile Blue Waters 
Club, hayatın hızlı temposu içerisinde keyifli bir mola, hayal edilenin ötesinde bir tatil 
vaat ediyor. Aradığınız farklı, canlı, dinamik, alışılmışın dışında unutulmaz bir tatil ise, 
Blue Waters Club, küçükten büyüğe herkes için mükemmel bir seçim. Misafirler tüm 
üniteleri (bar, restoran, plaj, spor aktiviteleri, animasyon, çocuk kulübü, diğer hizmetler) 
aynı şartlarda ve müşterek kullanılır.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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SUENO HOTELS BEACH

KONUM

Side Sorgun Ayıgürü Mevkii'nde 130.000 m2 alan üzerine kurulu olan tesisin  
760 odası bulunmaktadır. Antalya şehir merkezine 70 km., Antalya havalimanına  
60 km. uzaklıktadır.

ODALAR
Otel Standart Odalar 31m2'dir. Maksimum 3 kişi (2 yetişkin + 1 çocuk veya 3 yetişkin) 
konaklamasına uygundur. Üçüncü yetişkinin rahatlıkla yatabileceği ölçülerde açıldığında 
yatak olabilen Koltuk bulunmaktadır.

Otel aile odaları 43 m2'lik odalardır. 2 ayrı yatak odasından oluşmaktadır. Birinde çift 
kişilik yatak, diğerinde 2 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır.

Otel Suit odalar 91 m2'dir. Maksimum 4 kişi (3 yetişkin + 1 çocuk) konaklamasına 
uygundur. Suit odalar, 1 yatak ve 1 oturma odasından oluşmaktadır. 2 adet uydu yayınlı 
TV mevcuttur.

Villa Standart Bahçe Manzaralı Odalar 31m2' dir. Maksimum 3 kişi (2 yetişkin + 1 çocuk 
veya 3 yetişkin) konaklamasına uygundur. 

Özellikleri Otel Standart Oda ile aynı olup zemini Laminanttır. 1.veya 2.katta bulunup, 
bahçeye çıkışlıdır ve direk havuza girişi mevcut değildir

Villa Standart Lux Havuz Man. 1.kat Oda (Göl Evi havuz) 31 m2'dir. Maksimum 3 kişi  
(2 yetişkin + 1 çocuk veya 3 yetişkin) konaklamasına uygundur.

Özellikleri Otel Standart Oda ile aynı olup zemini Laminanttır. Havuz manzaralıdır.
Villa Aile Odası (Göl Evi) 54 m2 

Maksimum 4 kişi (3 yetişkin + 1çocuk) konaklar.

Villa Standart Havuz Man. 2.kat Odalar 31 m2'dir. Maksimum 3 kişi (2 yetişkin + 1 çocuk 
veya 3 yetişkin) konaklamasına uygundur.

YİYECEK & İÇECEK 

Herşey Dahil 
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler sunulur. Tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler konsept dahilinde ücretsizdir.

Ultra Herşey Dahil (Yaz Konsepi 01.04.2018 tarihi itibari ile geçerlidir)

Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler sunulur. Tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler Lobi  barda 24 saat ücretsiz olarak temin 
edilebilir. Minibar günlük olarak soft içecekler ile yenilenmektedir. 

Sabah kahvaltısı boyunca 07:00 10:00 saatleri arasında ücretsiz Taze Portakal suyu 
verilecektir. Portakal suyunu misafirlerimiz otomatik portakal sıkma makinelerinden 
kendileri temin edecektir.

AKTİVİTELER
Lunapark 20:00 00:00 arasında hizmet vermektedir. Ücretlidir.
(Sezona göre açılışı değişir)

Su sporları sadece yaz sezonunda ve tesisin belirtiği dönemlerde yapılmaktadır.

Grup tenis dersleri (4 kişi) ücretsiz olarak verilmektedir.

SPA VE SAĞLIK
SPA & Wellness Merkezı.̇..
Bütün gerginliklerden, olumsuz duygulardan sıyrılmak. Kendinizi Uzakdoğu’ nun 
gizemine, rahatlatıcı ellerine teslim ederek arınmak. Form tutmuş, bakımlı bir beden, 
yenilenmiş bir ruh..

TESİS HAKKINDA
Herşey, ama herşey... Rahatınız, konforunuz için ihtiyaç duyacağınız herşey 
dilediğiniz anda elinizin altında. Yokluğunu hissedeceğiniz bir şey bulamayacaksınız. 
Tatilinizi tam düşlediğiniz gibi yaşayacak, odanızda unutulmaz anlar geçireceksiniz.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA

KONUM

Antalya’da, Side Kızılot mevkiinde bulunan otelimiz, Side’de Kızılot sahilinin kristal 
görünümlü denizine 50 mt. konumda inşa edilmiş olup, Antalya Havalimanı'na 80 km ve 
Antalya şehir merkezine 85 km mesafededir. 

ODALAR
Toplamda 834 oda mevcuttur. 

Tüm odalarda; merkezi klima, özel kasa, uydu TV ve müzik yayını, mini bar, zeminde halı, 
direkt telefon, kartlı kilit sistemi, yangın ihbar ve söndürme sistemi, banyolarda telefon, 
küvet, (Senior Suitelerde jakuzili küvet), fön mevcut olup, elektrik 220 volttur. 

Odalarımızın 577 adedi deniz, 257 adedi bahçe ve kara manzaralı olup, 794 adedi 
balkonlu ve 40 adedi french balkonludur. 

Bedensel engelli konuklarımız için özel odalarımız mevcuttur ve odalarımızın hepsinde 
sigara içmek yasaktır.

YİYECEK & İÇECEK
Ultimate All Inclusive konsept olup, Ana Restoran ve A’La Carte Restoranlar (Türk, 
Meksika, İtalyan, Deniz Ürünleri, Barbekü) mevcuttur. 

AKTİVİTELER
Fitness salonu, açıkhava jimnastik aletleri, dart, mini golf, tenis kortu (çok amaçlı), su 
topu, aquarobik, aerobik, streching, basketbol sahası, plaj voleybolu, masa tenisi, sörf 
(sertifika zorunludur), eğlence merkezi (oyun makineleri), bowling, bilardo, bilgisayar 
oyunları/atari, langırt, su kayağı /jet ski / banana, parasailing/ringo.

ÇOCUK
Çocuklarımız için (4-12 yaş) özel çocuk havuzu ve mini club, gölgelikli çocuk oyun parkı, 
gençler için oyun alanları mevcuttur. 

TESİS HAKKINDA
Farklı sıcak mimarisi ve olağanüstü peyzajının güzelliği ile ön plana çıkan otelimiz, 
sahilinde 250 m uzunluğunda, 100 m genişliğinde kum ve çakıl özel plajı, toplamda 
3450 m² alana sahip çeşitli büyüklükte havuzları ve aquaparkı ile özellikle çocuklu 
aileler için adeta bir tatil cennetidir. 50.000 m² alanda, 35.000 m² otel binası ve 15.000 
m² otel bahçesi olarak, 6 katlı çift blok şeklinde yerleşen otelimizde toplam 834 oda 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler: Türk hamamı, sauna, buhar odası, jakuzi/kapalı havuz, otopark, 
kasa, havuzda ve plajda şezlong, minder, gölgelik, havlu, mini bar (günde 1 defa kontrol 
edilerek eksilen içecekler tamamlanır), fitness salonu, açıkhava jimnastik aletleri, dart, 
mini golf, tenis kortu (çok amaçlı), su topu/aquarobik, aerobik/streching, basketbol 
sahası, plaj voleybolu, masa tenisi, sörf (sertifika  zorunludur), kablosuz internet 
bağlantısı (124 kbps’ye kadar ücretsizdir).

Ücretli Hizmetler: Kuaför, alış veriş merkezi, spa merkezi & havuzu (ısıtmasız), masaj/
kese, doktor, kuru temizleme, çamaşır yıkama, ıṅternet cafe (rezervasyonlu), oda servisi, 
eğlence merkezi (oyun makineleri), bowling, bilardo, bilgisayar oyunları, atari, langırt,  
su kayağı, jet ski, banana, parasailing/ringo, tenis kortu ışıklandırması, tenis raketi / tenis 
topu, grill house ve balık a’la carte restaurantlarımız rezervasyonlu ve ücretlidir.   

A’La Carte Restoranlarlar min. 7 gün konaklamalarda ücretsizdir. Meksika, İtalyan ve 
Türk Mutfağı rezervasyonlu ve 7 günlük konaklamalarda ücretsiz. Deniz Ürünleri ve Grill 
House rezervasyonlu ve ücretlidir.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD

KONUM

Antalya Kızılağaç mevkiindeki Club Hotel Turan Prince World, Antalya Havalimanı’na 

75 km, antik şehir Side’ye15 km, Manavgat’a12 km mesafededir. 

ODALAR
HOTEL ANA BİNA
Standart Odalar (29 m2), Dublex Odalar (44 m2)

CLUB BİNALARI
Standart Odalar (24-28 m2), Dublex Odalar (40 m2)

VIP SELECT VILLA
Standart Odalar (30 m2), Dublex Odalar (50 m2), Junior Süitler (45 m2),  
Senior Süitler (65 m2)

Odaların standart donanımında; enerji-saver, duş-WC, direkt telefon, merkezi klima, 
LCD TV, saç kurutma makinesi, mini bar, kasa, balkon, laminant parke zemin, çay-kahve 
seti, Wi-Fi bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Kahvaltı (07:00 - 10:30) Sofra Restaurant
Kahvaltı (08:00 - 11:00) Select Restaurant
Öğle Yemeği (12:30 - 14:30) Sofra Restaurant
Öğle Yemeği (12:30 - 14:30) Select Restaurant
Fast Food (12:30 - 16:00) Paradise Beach Restaurant
Fast Food (12:30 - 16:00) Aqua Snack Restaurant
Gözleme (12:00 - 16:00) Aqua Snack Restaurant, Paradise Beach Restaurant
Pastane (11:00 - 18:00) Pastane
Dondurma (16:00 - 18:00) Pastane, Aqua Snack Restaurant, Select Restaurant
Akşam Yemeği (19:00 - 21:30) Sofra Restaurant
Akşam Yemeği (19:00 - 21:30) Select Restaurant
A la Carte Balık (19:00 - 21:30) Bellona Zargana Restaurant
A la Carte Meksika (19:00 - 21:30) El Torito Mexico Restaurant
A la Carte Çin (19:00 - 21:30) Dragon Chinese Restaurant
Gece Çorbası (23:30 - 00:30) Sofra Restaurant

Restoranlar: Sofra Restaurant, Aqua Snack Restaurant, Paradise Beach Restaurant, 
Select Restaurant, Gözleme, Pastane, Dondurma

A la Carte: Bellona Zargana, Dragon Chinese, El Torito
A la carte restaurantlar için ön rezervasyon gerekmektedir.

Barlar: Lobby Bar, Taşhan Bar, Aqua Snack Bar, Select Bar, Pool Bar, Disco Bar, Paradise 
Beach Snack Bar, Servis Barlar

AKTİVİTELER
Gündüz spor aktiviteleri, akşam animasyon şovları, canlı müzik, tema geceleri (belli 
günlerde), türkü bar (haftada 2 gün), disco, tenis kortları (5 adet), masa tenisi, basketbol, 
mini golf, çim futbol sahası, aquapark (14 kaydırak), lunapark, mini hayvanat bahçesi, 
okçuluk, dart, fitness center, motorlu-motorsuz su sporları, game center, bilardo, beach 
voleybol, su jimnastiği, su topu, step-aerobik, boccia

SPA & SAĞLIK
Oxalis Spa Merkezi: Türk hamamı, sauna, buhar odası, vitamin corner (bitki çayı çeşitleri), 
kapalı havuz (ısıtmalı), çocuk havuzu (ısıtmalı), relax dinlenme salonu, jakuzili VIP masaj 
odası (deluxe masaj paketleri), güzellik salonu (cilt bakımları, ozon terapi, selülit terapi), 
kişiye özel masaj paketleri

HAVUZ & PLAJ 
Yarı olimpik havuz, relax havuz, relax çocuk havuzu, aquapark havuzu, aqua çocuk 
havuzu, kapalı havuz (ısıtmalı), kapalı çocuk havuzu (ısıtmalı), select villa havuzu

ÇOCUK
4-11 Yaş Grubu: Mini club, mini büfe, mini disco, mini sinema, oyun odaları,  
oyun parkları, aquapark, lunapark, hayvanat bahçesi, çocuk büfesi 
12-17 Yaş Grubu: Teenage club, DJ kursu, break dance kursu, lazer paintball,  
Play Station saati, spor aktiviteleri

TESİS HAKKINDA
Tesiste; kablosuz internet, doktor, hemşire hizmetleri, tıbbi malzemeler ve ilaç, alışveriş 
merkezi, araç kiralama, çamaşırhane hizmetleri (yıkama ve ütü), bebek arabası, bebek 
bakıcısı, telefon, faks ve posta hizmetleri bulunmaktadır. Tüm odalarda ve genel 
alanlarda ücretsiz wireless bağlantısı bulunmaktadır. Misafirlere, her şey dahil sistem 
gereği girişte kol bandı takılmaktadır. Evcil hayvan kabul edilmez.

Balayı Uygulaması
Giriş günü odada meyve sepeti ve şampanya, tadımlık ikramlar, yatak süsleme,  
bornoz-terlik, VIP banyo bukleti, bir defaya mahsus Select Restoran'da balayı kahvaltısı

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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SENTIDO TURAN PRINCE

KONUM 

Antalya Gündoğdu mevkiindeki Sentido Turan Prince, Antalya Havalimanı’na 55 km, 
antik şehir Side’ye 12 km, Manavgat’a 15 km ve Çolaklı’ya 3 km mesafededir. 

ODALAR
HOTEL ANA BİNA
Standart Odalar (26 m2): Çift kişilik yatak, tek kişilik yatak ve çekyat 
Balkonsuz Odalar (15-26 m2): Çift kişilik yatak veya iki adet tek kişilik yatak
Hotel Senior Suit (62 m2): 1. odada çift kişilik yatak, 2. odada ranzalı yatak ve salonda 
çekyat
Odaların standart donanımında; LCD Sat TV, Duş-WC, direkt telefon, merkezi klima 
sistemi, saç kurutma makinesi, mini bar, çay-kahve seti, kasa, laminant parke zemin, 
balkon bulunmaktadır.

PARK VİLLA
Park Villa Standart (10-15 m2): Çift kişilik yatak
Park Villa Family-1 (Ranzalı) - (25 m2): Çift kişilik yatak ve ranzalı geniş bir oda
Park Villa Family-2 (2 Yatak odalı) - (40 m2): Çift kişilik yatak ve iki tek kişilik yatak
Odaların standart donanımında; LCD Sat TV, Duş-WC, direkt telefon, split klima, 
saç kurutma makinesi, mini bar, çay-kahve seti, kasa, laminant parke zemin, balkon 
bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Sabah Kahvaltısı (07:00 - 10:30) Ana (Likya) Restaurant
Sabah Kahvaltısı (A la Carte) (08:00 - 10:30) Garden Restaurant
Geç Kahvaltı (10:30 - 12:00) Cafe Patisserie
Pastane (12:00 - 18:00) Cafe Patisserie
Dondurma (12:00 - 18:00) Cafe Patisserie
Öğle Yemeği (12:30 - 14:30) Ana (Likya) Restaurant
Öğle Yemeği (A la carte) (12:30 - 16:00) Garden Restaurant
Snack Food (12:00 - 16:00) Snack Restaurant
Gözleme (12:00 - 16:00) Snack Restaurant
Akşam Yemeği (18:30- 21:00) Ana (Likya) Restaurant

A la carte Balık (19:00 - 21:00) Bellone Bellone Restaurant
A la carte Osmanlı (19:00 - 21:00) Tourquise Restaurant
A la carte İtalyan (19:00 - 21:00) Ristorante Vittorio Restaurant
Gece Snacks (00:00 - 07:00) Cafe Patisserie

Restoranlar: Ana Restaurant (Likya Restaurant), Garden Bistro Restaurant,  
Snack Restaurant, Gözleme, Cafe Patisserie, Dondurma, Bellone Bellone, Tourquise, 
Ristorante Vittorio
A la carte Restaurantlar için ön rezervasyon gerekmektedir.

Barlar: Sport Bar, Lobby Bar, Pool Bar, Garden Bistro Bar, Cafe Patisserie Bar, Blue Bar,  
Snack Bar, Beach Bar, Disco Bar, Restaurant Servis Bar, Welcome Bar

AKTİVİTELER
Gündüz spor aktiviteleri, akşam animasyon şovları, after showlar (blue bar), canlı müzik 
(belli günlerde), su jimnastiği, su topu, tema geceleri, yemek pişirme kursu, disco, masa 
tenisi, aquapark (3 kaydırak), tenis kortu (1 adet), mini hayvanat bahçesi, dart, okçuluk, 
motorlu-motorsuz su sporları, game center, bowling beach voleybol, game center, 
bowling, kedi köyü

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı, sauna, relax dinlenme salonu, jakuzili VIP masaj odası (delüx masaj 
paketleri), fitness center, güzellik salonu (cilt bakımları), kişiye özel masaj paketleri

HAVUZ & PLAJ 
Açık havuz, açık çocuk havuzu, park villa havuzu, aquapark, aqua çocuk aktivite havuzu
kapalı havuz, kapalı çocuk havuzu bulunmaktadır. Aquaparkta yetişkinler için 3 kaydırak, 
çocuk aktivite havuzunda 2 adet mini kaydırak bulunmaktadır.

ÇOCUK
Mini club, çocuklar için mini su kaydıraklı aktivite havuzu, mini hayvanat bahçesi, oyun 
bahçesi, çocuk büfesi, mini disco

TESİS HAKKINDA
Tesiste kuyumcu, kuaför, butik, market, derici, hediyelik eşya, rent a car, fotoğrafçı 
bulunmaktadır. Tüm odalarda ve genel alanlarda wireless bağlantısı ve resepsiyonda 
internet köşesi ücretsiz, game center'da internet cafe ücretlidir. Misafirlere, her şey dahil 
sistem gereği girişte kol bandı takılmaktadır. Evcil hayvan kabul edilmez.

Balayı Uygulaması
Giriş günü odada köpüklü şarap, çilek tabağı, çikolata, çiçek, bornoz-terlik, ertesi gün 
odaya balayı kahvaltısı

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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SİDE SUNGATE HOTEL & SPA

KONUM 

Side Sungate Hotel & SPA, Side Evrenseki mevkiinde 14.000 m² alan üzerine kurulmuş 
olup, Side'ye 8 km, Manavgat merkeze 12 km, Antalya Havalimanı'na 55 km, Antalya 
şehir merkezine 65 km ve denize 100 m mesafededir.

ODALAR 

Toplam oda sayısı 232, toplam yatak kapasitesi 720 adettir. 

161 Standart Oda, 3 Engelli Odası, 50 Aile Odası, 18 Junior Suit mevcuttur. Tüm odalarda 
laminant zemin, balkon, TV, uydu yayını, VRF system, telefon, minibar, kasa, çay kahve 
seti, banyo, duş, fön makinesi ve kablosuz internet mevcuttur. Sigara içilmeyen odalar 
mevcut olup tüm odalar günlük temizlenmektedir.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00) Restoran
Geç Kahvaltı (10:00-10:30) Restoran
Öğle Yemeği (12:00-14:00) Restoran
Snack (12:00-14:00)
Gözleme (12:00-14:00) Sahil Bar
Çay/Kahve Saati (10:00-17:00) Pastane
Waffle (16:00-17:00) Sahil Bar
Dondurma (16:00-17:00) Havuz Bar
Akşam Yemeği (19:00-21:00) Restoran
Gece Snack/Çorba (23:00-00:00)

İçecek Üniteleri
Havuz Bar (10:00-00:00)
Sahil Bar (10:00-18:00)
Restaurant Bar (12:30-14:00)
Restaurant Bar (19:00-21:00)
Disko Bar (00:00-02:00)
Pastane (10:00-17:00)
Lobi Bar 24 saat açık (saat 00:00'dan sonraki içecekler ücretlidir.)

Her Şey Dahil 
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 00:00'dan sonra tüm içecekler 
ücretlidir. Minibar her gün su ve soft içecekler ile dolduruluyor. Lobi Bar 24 saat hizmet 
veriyor. Taze sıkılmış portakal suyu restoranda (ücretli), dondurma (ücretsiz), şişeli 
İçecekler (ücretli), taze sıkılmış portakal suyu (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), yabancı 
İçecekler (ücretli). Lobby barda konsept dahilinde bazı import içecekler ücretsiz.

A'La Carte Restoranlar
Italian A'La Carte Restoran (İtalyan Mutfağı)
Uzak Doğu A'La Carte Restoran (Uzak Doğu Mutfağı)
A'La Carte Restoranlar haftanın 2 günü rezervasyonlu ve ücretli hizmet vermektedir.

AKTİVİTELER 
Tesiste gündüz saatlerinde havuz oyunları, akşam saatlerinde canlı müzik ve gece 
showları düzenleniyor.

Ücretsiz Aktiviteler: Kaydırak, disko, masa tenisi, dart, boccia, aerobik, su topu, su 
jimnastiği, plaj voleybolu.

Ücretli Aktiviteler: Oyun salonu, bilardo, playstation, nargile, su sporları (sahilde özel 
işletme).

SPA & SAĞLIK
Hamam, Sauna, aroma sauna, fitness salonu (+16 yaş), masaj (ücretli), kese (ücretli), 
dinlenme odası.

ÇOCUK
Mini Club 04 12 yaş arası çocuklar için hizmet vermekte olup çocuk animasyonu, ücretli 
bebek bakıcılık hizmetleri (ücretli), bebek yatağı, çocuk showları, çocuk büfesi, çocuk 
kaydırağı, çocuk havuz aktivitesi, oyun bahçesi mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Akdeniz’in en seçkin beldesi Side’de bulunan Sıḋe Sungate Otel, dünya çapında üne 
sahip plajları, Akdeniz’e özgün turkuaz denizi ve bir çok tarihi doğal güzellikleri ile sizleri 
karşılıyor.

Market, kuyumcu, kuaför, fotoğrafçı, çamaşırhane, kuru temizleme ve sağlık hizmetleri
mevcuttur.

Sahil
Denize 100 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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TRENDY ASPENDOS BEACH

KONUM 

Otelimiz dünyaca ünlü olan Antik Kent Side’ye en yakın merkezlerden biri olan 
Gündoğdu’da, mavi bayraklı, ince kumlu ve denize sıfır mesafede bulunmaktadır. 

Side merkeze 12 km, Çolaklı’ya 3 km, Antalya Havalimanı’na 45 km uzaklıktadır.

ODALAR 
Roma mimarisinin çizgilerini taşıyan otelimiz; 40.000 m2 içerisinde 324 standart, 
4 engelli, 114 aile odası, asansörlü ve 6 blok olmak üzere toplamda 442 odadan 
oluşmaktadır. Lamine zemin, banyo (duşlu)/WC, saç kurutma makinesi, LED TV (uydu), 
telefon, merkezi klima (saatli, Temmuz Ağustos 24 saat), minibar (günlük su, soda, cola, 
meşrubat ve meyve suyu ile doldurulur), bornoz, kiralık güvenlik kasası, çay kahve seti, 
balkon.

YİYECEK & İÇECEK
Açık büfe, 2 ana restorana ek olarak 4 farklı konsept sunan, Akdeniz, Anadolu, İtalyan ve 
Çin A’La Carte Restoranlar mevcuttur. 

Farklı atmosferlere sahip barlar, bira evi, şarap evi, disco, snack, öğleden sonra 
pasta & çay saati, dondurma (belli saatlerde), gözleme.

Akdeniz ve Anadolu A'La Carte Restoranlar (15.05 15.10 tarihleri arasında hizmet 
vermektedir).
  

Tüm A'La Carte Restoranlar ön rezervasyonlu olup hafta 1 kez kullanılabilir.

AKTİVİTELER
Havuz ve sahil oyunları, kaydırak (günde iki kez ve saatli çalışır), su sporları (özel 
işletme), fitness salonu, tenis kortu, masa tenisi, aerobik, plaj voleybolu, bilardo, tavla, 
okey, boccia, dart, canlı müzik, oyun salonu (bowling ve bilardo (ekstra ücretli)).

ÇOCUK
Profesyonel eğlence ekiplerinin hazırladığı gündüz ve akşam animasyon gösterileri, 
çocuklarınız için hazırlanmış programlar, mini disco, çocuk oyun parkı, çocuk kulübü 
(4 12 yaş), çocuk havuzu (açık ve kapalı).

TESİS HAKKINDA
Otelimiz, konferans salonu, televizyon salonu, dükkanlar (kuaför, kuyumcu, gümüş, 
butik, çanta, market, fotoğrafçı) çamaşırhane, doktor hemşire hizmeti, kiralık araba 
hizmeti, wireless (tesis genelinde ve odalarda), büyük yüzme havuzu, kaydırak havuzu,  
Türk hamamı, sauna, SPA & Wellness, sahilde şemsiye, şezlong, minder ve havlu 
hizmetleri ile eksiksiz bir tatil imkanı sunmaktadır.

Ücretli Hizmetler: Doktor, bowling, bilardo, araba kiralama, masaj, kese, Wellnes & SPA, 
kuaför, ithal ve mahzen şarapları, lüks yabancı içecekler, tüm şişe içecekler, telefon ve 
faks hizmetleri, tenis kortu aydınlatması, su sporları, kiralık kasa, taze sıkılmış meyve 
suları, çamaşırhane hizmetleri,  dükkanlar ve oda servisi.

Evcil hayvan kabul edilmez. 

Tesisimizde kapalı olan tüm alanlarda sigara içilmemektedir.

Akşam yemeği için uygun kıyafet giyilmesi gereklidir.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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TRENDY PALM BEACH

KONUM 

Side’nin mavi bayraklı ve ince kumlu en güzel sahilinde denize sıfır konumdaki 5 yıldızlı 
tesis, Antik Side merkeze 3,5 km, Manavgat merkeze 7 km, Antalya Havalimanı'na 
60 km uzaklıktadır.

ODALAR
Ana bina ve yan binadan oluşan tesiste 256 Standart Oda, 61 Aile Odası ve 3 Engelli 
Odası olmak üzere toplam 320 oda bulunmaktadır. 

Tüm odalarda; laminat zemin, banyo küvet/WC, saç kurutma makinesi, uydu yayınlı 
TV, telefon, merkezi klima (saatli, Temmuz Ağustos 24 saat), minibar (günlük su, soda, 
cola ve meşrubat ile doldurulur), bornoz, kiralık güvenlik kasası, çay kahve seti, balkon.

YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil konseptinde açık kapalı restoran.

A’La Carte Restoranlar 
İtalyan, Akdeniz ve Anadolu
15.05 - 15.10 tarihleri arası ve konaklama boyunca her birinden bir kez rezervasyonlu 
faydalanılır.

Çay pasta saati, dondurma servisi, gözleme

AKTİVİTELER
Profesyonel eğlence ekiplerinin hazırladığı gündüz ve akşam animasyon gösterileri, 
çocuklar için hazırlanmış programlar, spor aktiviteleri,  havuz  ve  sahil oyunları, kaydırak 
(günde iki kez ve saatli çalışır) su sporları (özel işletme), fitness salonu, tenis kortu ve 
ekipmanları, masa tenisi, aerobik, plaj voleybolu, bilardo, tavla, okey, dart, bilardo, oyun 
salonu.

ÇOCUK 

Mini disko, çocuk oyun parkı, çocuk havuzu, çocuk kulubü (4-12 yaş)

TESİS HAKKINDA 
2 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz, kaydıraklı havuz,  sahilde ve havuzda şemsiye, 
şezlong, minder, havlu, tam gün animasyon, tüm otel odalarında ve genel alanlarda 
kablosuz internet bağlantısı, Türk hamamı, sauna, SPA & güzellik merkezi, lobby bar, 
havuz bar, disko bar. 

Ücretli Hizmetler: Doktor, bilardo, araba kiralama, masaj, kese, Wellnes & SPA, kuaför, 
ithal ve mahzen şarapları, lüks yabancı içecekler, tüm şişe içecekler, telefon & faks 
hizmetleri, tenis kortu aydınlatması, su sporları, kiralık kasa, taze sıkılmış meyve suları, 
çamaşırhane hizmetleri,  dükkanlar ve oda servisi.

Evcil hayvan kabul edilmez. 

Tesisimizde kapalı olan tüm alanlarda sigara içilmemektedir.

Akşam yemeği için uygun kıyafet giyilmesi gereklidir.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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TRENDY SİDE BEACH HOTELS

KONUM 

Otel, dünyaca ünlü Side Antik şehrinde, deniz kenarında bulunmaktadır ve mavi bayraklı, 
ince kumlu bir plaja sahiptir. Otel, Antalya Havaalanı’na 65 km, Side merkezine 800 m 
uzaklıktadır. Dolmuş ve taksi ile ulaşım imkanı vardır.

ODALAR 
Trendy Hotels’in 2008 yılında tamamen tadilattan geçirilip yenilenmiş toplam 
146 odası bulunmaktadır. 

Otelde, Standart ve Junior Suite olmak üzere toplam 2 oda tipi mevcuttur. 

Ayrıca otelimizde bir adet engelli odası bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil

Restoran ve Barlar: 2 adet A’La Carte Restoran, Lobby Bar, Snack Bar) 

Açık Büfe: Kahvaltı, geç kahvaltı, öğle yemeği, 5 çayı ve dondurma, akşam yemeği ve 
gece yemeği. 

Gözleme çeşitleri, yerli alkollü alkolsüz içecekler (10:00 - 24:00 saatleri arası).

AKTİVİTELER
Fitness odası, sauna, hamam, aerobik, masa tenisi ve animasyon aktivite imkanları 
ücretsiz sunulmaktadır. 

Otel plajında su sporları bulunmaktadır. (Özel işletmedir ve ücretlidir)

TESİS HAKKINDA
Otelimiz 4 yıldızlı olup, 16 yaş ve üzeri, yetişkin oteli konseptinde hizmet vermektedir. 

Otelde; lobi, resepsiyon, oturma salonu, asansör, TV odası, açık havuz, kapalı havuz, 
doktor (belirli saatlerde), fotoğrafçı, market ve SPA & Wellness bulunmaktadır. 

Mavi bayraklı, ince kumlu plaja sahip olan otelimizde, güneş şemsiyesi, şezlong ve 
şezlong minderleri plajda ve havuz kenarında ücretsiz verilmektedir. Ayrıca bir açık 
havuz ve bir kapalı havuz bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler: Kablosuz internet bağlantısı 

Ücretli Hizmetler: Değerli eşya kasası, tüm ithal alkollü içecekler ve kokteyller, 
taze sıkılmış meyve suları, bilardo, internet kafe, masaj terapileri ve çamaşır yıkama 
servisi.

Evcil hayvanlar kabul edilmemektedir.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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TRENDY VERBENA BEACH

KONUM 

Evrenseki mevkiinde bulunan denize sıfır tesisimiz, Side merkezine 7 km mesafede olup 
dolmuş bağlantısı vardır. Antalya Havalimanı’na 55 km mesafededir.

ODALAR
Günlük doldurulan minibar (su, meşrubat, bira). Odada su ısıtıcısı ile çay ve kahve yapma 
imkanı (kettle).

Standart Oda: Zevkli ve modern dizayn edilmiş odalarda ayrı duş ve WC, fön, telefon, 
LCD TV (müzik kanalı), minibar, emanet kasa, kettle çay ve kahve seçenekleri, 
laminant döşeme, klima (Temmuz Ağustos 24 saat, diğer zamanlarda saat aralıklı) 
(vrf sistem olduğu için misafirlerimiz kendileri kontrol edebilmektedir), bornoz ve balkon 
bulunmaktadır. Yandan deniz ve deniz manzaralı odalarda fiyat farkı uygulanır. 

Economy odalarda donanım aynıdır fakat biraz daha küçüktür.

Suit Odalar: Çift kişilik yataklı bir yatak odasından ve oturma grubu ile sofalı bir oturma 
odasından oluşur. Ara kapı mevcuttur. Her iki odada LCD TV bulunur. Donanımı 
standard oda ile aynı olup ayrıca DVD player,  özel c/in, turn down ve günlük gazete 
servisi verilir. Tamamı deniz manzaralıdır.

Aile Odası: Biri çift kişilik yatak, diğeri bir ekstra yatak ve sofadan oluşan, iki ayrı yatak 
odasından oluşur. Ara kapı mevcuttur. Her iki odada LCD TV bulunur. Donanımı standard 
oda ile aynı olup yandan deniz manzaralı odalarda fiyat farkı uygulanır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, geç kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği büfesi, gece küçültülmüş büfe (21:00 
02:00) ve küçültülmüş erken kahvaltı büfesi (02:00 07:00). 

Tüm barlarda 10:00 24:00, Disco Barda ise 23:00 02:00 saatleri arasında yerli sıcak 
soğuk alkollü ve alkolsüz içecekler, Sun Set Barda 18:00 24:00 saatleri arasında bazı 
import içecekler fiyata dahildir.

Öğleden sonra havuz barda ve akşam büfe saatinde dondurma.  
Sahil Bar’da snack (12:00 14:30) 
Gözleme (11:00 15:00) saatleri arasında hizmet vermektedir.

Her biri haftada bir kez kullanılabilen 5 adet A’La Carte Restoran
Meksika, Fransız ve İtalyan Mutfağı.
Türk ve Akdeniz Mutfağı (15.05 - 31.10 tarihleri arasında)
A'La Carte Restoranlar müsaitlik durumuna göre ön rezervasyonludur. 

Pastane saati (11:00 - 17:30), kahve, çay, pasta servisi, taze sıkılmış meyve suları ve 
ithal içkiler ücretlidir.

Akşam yemeklerinde uygun kıyafet giyilmesi rica olunur (uzun pantolon, kapalı ayakkabı). 

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: 2 adet tenis kortu (plastik halı zemin ve tesise 50 m uzaklıkta),  
masa tenisi, fitness salonu, sauna, buhar odası ve hamam.

Ücretli Aktiviteler: Tenis kort ışıklandırması, SPA merkezindeki uygulamalar, masaj ve 
kese, bilardo, bowling, bilgisayar oyunları, internet cafe.

ÇOCUK 
Mini Club (4 12 yaş), bebek yatağı, çocuk animasyonu, çocuk büfesi, çocuk sandalyesi, 
mini disco, çocuk havuzunda kaydırak.

TESİS HAKKINDA 
Nisan 2012’de açılan konforlu otelimizde 4 blokta, 5'er kat üzerinde 359 oda 
bulunmaktadır. 

Otelimiz içerisinde modern bir resepsiyon, lobby, asansörler, restoran, 5 A’La Carte 
Restoran (Türk ve Akdeniz 15.05 - 15.10 tarihleri arası), barlar, havuzlar, çocuk 
havuzu, iki adet kaydırak (01.05 31.10 tarihleri arası ve değişken saatlerde), Sahil Bar 
(01.05 - 31.10 tarihleri arası), pastane, disko, konferans salonu ve dükkanlar 
bulunmaktadır.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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MİRAMARE BEACH HOTEL

KONUM 

Miramare Beach Hotel, Kumköy beldesinde bulunmaktadır. Tarihi Side kentine oldukça 
yakın mesafededir (yaklaşık 6 km). Oldukça geniş olan sahile mesafesi sıfırdır. Tesisimizin
Antalya Havaalanı’na uzaklığı yaklaşık 60 km’dir. Manavgat yaklaşık 10 km uzaklıktadır.
Dolmuş durağı tesise çok yakın olup taksi durağı tesisin önündedir.

ODALAR 
Otelimizin 221 odası mevcuttur.

Standart Odalar (kara manzaralı) 25-28 m² büyüklüğünde. Odalarda 1 çift, 1 tek yatak 
bulunuyor. Balkonlu ve balkonsuz odalar mevcuttur. Kara ve Deniz manzaralı olarak 
konumlandırılmıştır.

Aile Odası: Aile Odaları 29 m2 olup maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına
uygundur.

Tüm odalarda; uydu yayını, elbise dolabı, çay kahve seti, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), 
balkon, kablosuz internet (ücretsiz), zemin parke, LCD TV, merkezi ısıtma, banyo, küvet, 
traş/makyaj aynası, saç kurutma makinesi, uyandırma servisi, merkezi klima, minibar 
(ücretsiz), kasa (ücretsiz), buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 11:00)
Öğle Yemeği (13:00 14:30)
Snack (Sahilde) (14:00 16:00)
Kahve ve Kek Saati (16:00 17:00)
Akşam Yemeği (19:00 21:00)
Gece Çorbası (23:30 00:00)

Akdeniz, İtalyan ve Türk A'la carte restoranlar; konaklama başına bir kez ücretsiz olarak 
kullanılabilir. (rezervasyonlu)

Ultra Herşey Dahil
Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve 24 saat boyunca otelin belirlediği markalar
dahilinde yerli - bazı yabancı marka içecekler dahildir.

Dondurma sahilde ücretli, akşam yemeğinde ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Cola, meşrubat, gazoz, su, soda, konsantre meyve suyu, yerli ve bazı yabancı alkollü 
içecekler: (cin, rakı, vodka, likör ve konyak), bira, şarap, çay, kahve, cappucino, espresso 
ve kakao.

Minibar her gün 2'şer su, soda, cola, yedigün, meyve suyu ve bira ile doldurulmaktadır.

Odalarda çay ve kahve için su ısıtıcısı bulunmaktadır.

AKTİVİTELER
Gündüz ve gece animasyonları yapılmakta olup canlı müzik haftada bir veya iki kere 
yapılmaktadır.

Langırt (ücretsiz), dart (ücretsiz), animasyon, futbol (ücretsiz), canlı müzik, plaj voleybolu, 
banana (ücretli), tenis (gündüz) (ücretsiz), tenis (raket top) (ücretsiz), basketbol (ücretsiz), 
bilardo, (ücretli) aerobik step (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), boccia (ücretsiz).

Masaj, hamam, sauna, profesyonel bir ekip ve daha birçok etkinlik sağlanmakta olup
üzerinizden stres ve yorgunluğu atabilirsiniz.

Sauna (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), fitness 
(ücretsiz), cilt bakımı (ücretli).

ÇOCUK
MiniMare Club 4-8 ve 8-12 yaş grupları için hizmet vermektedir.

Mini club, çocuk kaydırağı, bebek arabası (ücretsiz) ve oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Akdeniz’in tertemiz havasını soluyacağınız, doğal güzellikleri arasında Miramare 
hotellerinde benzersiz kumsalları denizi ve güneşi teninizde hissedeceksiniz.

Doktor (ücretli), hemşire (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuaför, 
berber (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), market (ücretli), kuru temizleme (ücretli), 
çamaşırhane (ücretli), ütü servisi (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz).

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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MİRAMARE UEEN HOTEL

KONUM

Miramare Queen Hotel, Side Kumköy mevkiindedir. Havaalanına 60 km, Şehir merkezine
6 km ve denize sıfır mesafededir.

ODALAR
Standart Oda (ana binada kara manzaralı) 25/28 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 
çocuk konaklayabilir.

Aile Odası 29 m2 olup maksimum 3 yetişkin + 1 konaklayabilir.

Kablosuz ıṅternet (ücretsiz), zemin parke, kasa (ücretsiz), oda servisi (ücretli), duş, 
banyo, minibar (ücretsiz), balkon, merkezi klima, uydu yayını, çay kahve seti.

Minibar her gün 2'şer su, soda, cola, yedigün, meyve suyu ve bira ile doldurulmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00 10:00) 
Geç Kahvaltı (10:00 11:00) 
Öğle Yemeği (13:00 14:30) 
Snack (sahilde) (14:00 16:00)
Kahve ve Kek Saati (16:00 17:00)
Akşam Yemeği (18:30 21:00)
Gece Çorbası (23:30 24:00)

Akdeniz, İtalyan ve Türk A'la carte restoranlar; konaklama başına bir kez ücretsiz olarak 
kullanılabilir. (rezervasyonlu) 

Ultra Herşey Dahil
Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve 24 saat boyunca otelin belirlediği markalar 
dahilinde yerli - yabancı içecekler dahildir.
Dondurma sahilde ücretli, akşam yemeğinde ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Yabancı ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), 
dondurma (ücretli).

AKTİVİTELER
Gündüz ve gece animasyonları yapılmakta olup canlı müzik haftada bir veya iki kere 
yapılmaktadır.

Animasyon, basketbol, dart (ücretsiz), tenis (ücretsiz), canlı müzik, masa tenisi (ücretsiz),
banana (ücretli), aerobik step (ücretsiz), langırt (ücretsiz), futbol (ücretsiz), bilardo 
(ücretli), plaj voleybolu.
ÇOCUK
Mini Club 04-12 yaş arası çocuklar için hizmet vermektedir.
Çocuk kaydırağı, oyun bahçesi, çocuk havuz aktivitesi, mini club.

SPA & SAĞLIK
Masaj, hamam, sauna, profesyonel bir ekip ve daha birçok etkinlik sağlanmakta olup 
üzerinizden stres ve yorgunluğu atabilirsiniz.

Sauna (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz), masaj (ücretli), fitness (ücretsiz).

TESİS HAKKINDA
Tesis denize sıfır olup 150 m uzunluğunda özel plajı bulunmaktadır.

Aqua Park tesis tarafından belirtilen saatlerde hizmet vermekte olup havuzda ve plajda
şezlong, şemsiye ücretsizdir.

Şezlong, şemsiye, kapalı havuz, kum deniz, kaydıraklı havuz, çocuk havuzu, açık havuz,
kum plaj, denize sıfır sığ deniz ve kapalı çocuk havuzu bulunmaktadır.

Engelli rampası, hemşire (ücretli), çamaşırhane (ücretli), ütü servisi (ücretli), berber 
(ücretli), kuru temizleme (ücretli), doktor (ücretli), kuaför (ücretli), emanet kasa (ücretsiz),
market (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz).

Evcil hayvan kabul edilmez.

Balayı Uygulaması
Meyve sepeti ve şarap ücretsiz olarak odaya servis edilmektedir.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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ROBINSON CLUB PAMFİLYA

KONUM 

Sorgun mevkiinde bulunan tesis, havalimanına 70 km uzaklıkta konumlanıyor. Side’ye  
3 km Manavagat’a 8 km uzaklıkta.

ODALAR
150.000 m² alana kurulu tesisin 282 odası bulunuyor.
Çift Kişilik Odalar ve Aile Odaları olmak üzere 4 kategori bulunuyor.

Telefon (ücretli), mini buzdolabı, balkon, banyo, duş, kasa, LCD TV, makyaj aynası, 
merkezi klima, saç kurutma makinesi, laminant kaplı zemin, Wi-Fi erişimi birçok genel 
kullanım alanında ve kısmen odalarda ücretsizdir.

YİYECEK & İÇECEK
Herşey dahil konaklama uygulanan tesiste, Özel temalı açık büfeler, bistro ve gece yarısı
aperatifi, sofra şarabı, bira, meşrubatlar, filtre kahvesi, çay, (şampanya, özel şaraplar ve 
tesisin belirlediği bazı özel markalı içecekler dışında) tüm yiyecek (menülü restoranlar   
hariç) ve içecekler bar ve restoranların açık olduğu saatlerde fiyata dahildir.

1 Özel Menülü Restoran (Rezervasyonlu ve ücretlidir).
1 Kuyu Restoran (Türk Restoranı, rezervasyonlu ve ücretsizdir).

AKTİVİTELER 

Tenis (11 kuvars kum zeminli tenis kortu (3’ü ışıklandırmalı), Tenis-alıştırmaduvarı,  saha 
ve raket kullanımı ücretsizdir. Tenis topları (ücretli).

Su Sporları
30 Adet Surf tahtası (Naish/VDWS Rigg’leri), 8 katamaran, 3 çocuk katamaran’ı, 
(kullanım, katamaran lisansı ile ücretsizdir. Ücret karşılığında kurs almak mümkündür.) 

Spor Animasyon
Küçük/büyük oyunlar ve sportif yarışmalar, Plaj Voleybolu, Soccerena (halı saha), Masa 
tenisi, Boccia, Speedminton.

Animasyon & Eğlence
Aile ortamında. Şık ve stil dolu bir atmosferde eğlence, tiyatroda kaliteli akşam şovları, 
stil dolu partiler, Gastrotainment (gastronomi ve animasyon), “bar ve dans”, gece kulübü, 
Chillout saatleri. 

ÇOCUK
ROBY Bebek
Belirli saatlerde 00-02 yaş bebek bakıcılığı (ücretli).

SUPER MINIS
Belirli saatlerde ve günlerde 2 yaş bebek bakıcılığı (ücretli).

ROBY Club
3-4 yaş arası Miniler ve 5-6 yaş arası Maxiler için büyük oyun alanı.

R.O.B.Y.
7-12 yaş arası R.O.B.Y. Sport, R.O.B.Y. Fun ve R.O.B.Y. yaratıcı programları.

ROBS
+13 yaş ve 15-17 yaş gençler için tatil zamanlarında farklı programlar ve aktiviteler.

TESİS HAKKINDA
Su sporları, doktor(ücretli), çocuk bakıcısı(ücretli), soft animasyon, ıṅternet, amfitiyatro, 
açık havuz, su kaydırağı, hamam, sauna, masaj (ücretli), tenis kortu, fitness salonu, masa 
tenisi, plaj voleybolu, futbol sahası, çamaşırhane (ücretli), ana restoran, oyun parkı, çocuk 
büfesi, çocuk havuzu, çocuk kulübü, ıṡkele, özel menülü restoranlar (ücretli), kuyumcu 
(ücretli), market(ücretli), butik(ücretli), kuaför(ücretli), fotoğrafçı (ücretli).

Tesiste bulunan tüm odalar sigara içilmeyen odalardır. 

Tesiste bulunan misafir çamaşırhane misafirler tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Tesise evcil hayvan kabul edilmiyor.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 15:00
Otelden Çıkış Saati 11:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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SELGE BEACH RESORT & SPA

KONUM 

Tesis Kızılağaç'ta, turizm merkezi Manavgat’a 12 km ve Antalya Havaalanı’na 75 km 
mesafede konumlanıyor.

ODALAR 
Standart Odalar 40 m2 olup maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk, konaklamasına uygundur.
Aile Odaları 55 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur.
Deluxe Odalar 40 m2’dir. Maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur. 
Minibarlarda hergün su, soda, meyve suyu, kola, limonata, kek, kraker, çikolata bulunur.
Deluxe aile odaları 80 m2’dir. 2 odadan oluşmaktadır. Maksimum 4 yetişkin+1 çocuk 
konaklamasına uygundur. 
Minibarlarda hergün su, soda, meyve suyu, kola, meşrubat, limonata, ice tea, kek, kraker, 
süt, nesquik, çikolata bulunur.
Ekonomik odalar 40 m2'dir. Maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur. 
Minibarlarda hergün su ve soda (Her gün)
Ekonomi Aile odaları 55 m2'dir. Maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur. 
Minibarlarda su ve soda bulunur.

Balkon, çay kahve seti, ıṅternet wireless (ücretsiz), kasa (ücretsiz), küvet/duş, LED TV, 
oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), uydu 
yayını, laminant zemin.

YİYECEK & İÇECEK
Alkolsüz Ultra Herşey Dahil
Sabah Kahvaltısı (07:00 10:00)
Öğle Yemeği (12:30 14:30)
Akşam Yemeği (19:00 21:30)
Plaj ve Havuz Snack Cafe (12:00 14:30, 16:00 18:00) 
Pizza, Pide, Lahmacun, Hamburger, Sandviç
Pastane (10:00 24:00) Kurabiye, Kek, Poğaça, Pasta 
Gözleme (12:00 16:00)
Ana Restoran, yemek saatlerinde sıcak, soğuk içecekler
Lobby Cafe, 24 saat sıcak, soğuk içecekler
Havuz Snack Cafe (10:00 00:00) sıcak, soğuk içecekler
Plaj Snack Cafe (12:00 18:00) sıcak, soğuk içecekler
Relax Cafe (10:00 18:00) sıcak,soğuk içecekler 
Pastane (10:00 00:00) sıcak soğuk içecekler. 
Disco Cafe (23:00 02:00) (3 gün bayanlara özel)

A'La Carte Restoranlar (19:00 21:30) 
Sadece yeterli misafir talebi ile açılmaktadır. 
Her gün açılmamaktadır.

AKTİVİTELER 
Aerobik (ücretsiz), animasyon, oyun salonu (play station, xbox ve sinema ücretsiz), 
banana (ücretli), basketbol, bilardo (ücretsiz), canlı müzik, dart (ücretsiz), futbol tenis 
sahaları gece ışıklandırma ücretli, jet ski (ücretli), langırt (ücretli), masa tenisi (ücretsiz), 
mini futbol (ücretsiz), plaj voleybolu, 3D efekt  sinema (ücretli), su altı dalış (ücretli), tenis 
(ücretsiz), voleybol.

SPA & SAĞLIK
buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), jakuzi (ücretli), masaj (ücretli), sauna 
(ücretsiz), SPA Center (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz).

ÇOCUK
Mini Club'ta 10:00 12:00 ve 14:00 17:00 saatleri arasında çocuk oyunları (4 12 yaş için).

Boyama, filmler, mini disco, ıḣtiyaç halinde bebek küveti ve lazımlık, ana restaurantta 
bebeğe uygun katı gıda hizmeti, talep halinde odaya biberon siterilizasyon imkanı, genel 
tuvaletlerde bebek bakım ünitesi, açık hava oyun alanı, bebek telsizi (depozito karşılığı), 
ana restaurantta bebek önlüğü, bebek arabası hizmeti (ücretli), dondurma servisi, yaş 
pasta ve diğer pasta ürünleri, çocuk bakımı konusunda eğitimli mini club personeli,  
ana restaurantta açık hava oyun parkı, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler, ıṡteğe bağlı 
ücretli çocuk bakımı.

TESİS HAKKINDA
Sizlere konforlu ve keyifli bir tatil yaşatmak için güleryüzlü ve deneyimli personelimiz, 
eşsiz mutfağımızla alkolsüz ultra herşey dahil konseptinde, her yaşa ve zevke uygun 
tatili tek bir yerde toplamayı ilke edinmiş Selge Beach Resort & Spa, sizlere kapısını 
açmış bulunmaktadır.

Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), engelli rampası, genel 
alanlarda wireless (ücretsiz), hemşire (ücretli), kuaför (ücretli), uyandırma servisi 
(ücretsiz), ütü servisi (ücretli).

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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SEHER RESORT & SPA

KONUM

Tesis Side'ye 6 km., Manavgat' a 10 km., Antalya Havalimanı'na 55 km mesafededir.

ODALAR
Standart odalar 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur.
Uydu yayını, duş, zemin laminant, minibar), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), 
balkon, oda servisi (ücretli), LCD TV, banyo, split klima, uyandırma servisi, kablosuz 
ıṅternet (ücretsiz), kasa (ücretli).

Aile Suit Odalar 2 yetişkin + 2 çocuk ya da 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur. 
Uyandırma servisi, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), duş, zemin laminant, kasa (ücretli), 
uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon, telefon (ücretli), split klima, 
minibar, oda servisi (ücretli).

YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil
Konsept 10:00-00:00 saatleri arasında geçerli olup tüm yerli alkollü alkolsüz içecekler 
konsepte dahildir.

A'La Carte Restoranlar
Türk ve Balık A'La Carte Restoranlar'dan biri, bir defaya mahsus konsepte dahildir 
(rezervasyonlu). Kuver ücreti kişi başı 5 .

Kahvaltı (08:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-10:30)
Pastane (10:00-12:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Plajda Snack (11:30-16:00)
Pastane (14:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Gece Çorbası (23:30-00:00)

AKTİVİTELER
Amfi tiyatroda birbirinden eğlenceli geceler, gün boyu plaj voleybolu, aerobik, boccia, 
masa tenisi, tenis ve dart oynayarak zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Geceleri discomuz 
da misafirlerimizin hizmetindedir.

ÇOCUK
Shrek Ülkesi çocuklarınız için birçok oyunlarla, su havuzu, oyun odası bölümleri ile 
onların hizmetinde olacaktır.

Ayrıca çocuklar güzel vakit geçirmek için Arcade & Bowling Salonunda; bowling, bilardo, 
airhokey, playstation ve çeşitli elektronik oyunlar oynayabilirler. (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Ücretli Hizmetler: Afrodit SPA & Wellness Center'da 3.000 yıllık hint tarzı ayurveda, Tai 
masajı, shiatsu masajı, taş masajı gibi birçok özellikli masajlar, doğal bitkilerden yapılmış 
yağlarla masajlar, hydromasajlar, cilt bakımı, geleneksel Türk hamamında kese ve köpük 
masajı, buhar odası, sauna bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler: Spa ve Türk Hamamı.

TESİS HAKKINDA
Modern tarzıyla başlayan Piano Loby Bar ve reception, TV salonu, kuaför, alışveriş merkezi 
vardır. Doktor ve sağlık görevlisi mevcuttur. Amfi tiyatroda birbirinden eğlenceli geceler, 
gün boyu plaj voleybolu, aerobik, boccia, masa tenisi, tenis, dart oynayabileceğiniz gibi 
fitness centerda ya da sahilde su sporları ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

Oyun salonunda bowling, bilardo, internet, playstation, airhokey ve çeşitli elektronik 
oyunlar kalan zamanınızı değerlendirmeniz içindir. 

Ve sonra disco zamanı!

Plaj havlusu değişimi ücretlidir.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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SEHER SUN PALACE RESORT & SPA

KONUM

Tesis Side'nin 6 km batısında, Manavgat’a 10 km Havaalimanı'na 55 km denize 300 m 
mesafededir.

ODALAR
Tesis 3 bloktan oluşmaktadır ve 287 oda (3 engelli odası) mevcuttur.

Standart Oda: Modern tarzda döşenmiş odalarımızda WC/duş, fön, balkon, split 
klima, direkt çıkışlı telefon, LCD-TV (uydu yayınlı-müzik kanallı), minibar, kasa (ücretli) 
mevcuttur. Tüm odalar laminant kaplıdır.

Aile Odası: 1 çift kişilik yataklı, diğeri iki ayrı tek kişilik yataklı iki ayrı yatak odasından 
oluşmaktadır. Uyandırma servisi, duş, zemin laminant, kasa (ücretli), uydu yayını,  
saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon, telefon mevcuttur. 

YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil

Konseptte sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri ve yemeklerde alınacak olan 
içecekler ücretsizdir.

Şişeli İçecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), 
Türk kahvesi.

A'La Carte Restoranlar
Türk ve Balık A'La Carte Restoranlar'dan biri, bir defaya mahsus konsepte dahildir . 
(rezervasyonlu)
Kahvaltı (08:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-10:30)
Pastane (10:00-12:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Plajda Snack (11:30-16:00)
Pastane (14:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Gece Çorbası (23:30-00:00)

AKTİVİTELER
Amfi tiyatro da birbirinden eğlenceli geceler, gün boyu plaj voleybolu, aerobik, boccia, 
masa tenisi, tenis, dart oynayabileceğiniz gibi fitness center da yada sahilde su sporları 
ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Geceleri diskomuz da misafirlerimizin hizmetindedir.

ÇOCUK
Çocuklarınız için mini clubte oyun odası, oyun parkı, çizgi film izleme imkanı ve hoşça 
vakit geçirecekleri bir ortam hazırlanmıştır. Çocuk havuzu onların hizmetinde olacaktır. 
Çocuklar akşam mini discoda hoşça vakit geçireceklerdir.

SPA & SAĞLIK
Afrodit SPA & Wellness Center'da 3.000 yıllık hint tarzı ayurveda masajı, tai masajı, 
shiatsu masajı, taş masajı gibi birçok özellikli masajlar, doğal bitkilerden hazırlanmış 
yağlarla yapılmaktadır. Burada hydromasaj imkanınız da olacaktır.

Cilt bakımı sizin cildinize göre özel olarak yapılmaktadır.

Spa merkezinde 2 adet sauna, buhar odası, geleneksel özellikleri ile Türk hamamı, kese 
ve köpük masajı ile hizmetinizde olacaktır.

TESİS HAKKINDA
Konforu ve rahatlığı bir arada sunan loby ve resepsiyon, Amerikan bar, oyun salonu,  
sert zemin tenis kortu, masa tenisi, TV salonu, disko, kuaför, alış-veriş merkezi vardır.  

W-lan, lobyde ücretsiz olarak hizmetinizdedir.

Doktor ve sağlık görevlisi mevcuttur.

Oyun salonunda bilardo, internet, playstation, airhokey ve çeşitli elektronik oyunlar kalan 
zamanınızı değerlendirmeniz içindir.

Sahil
Denize 300 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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STARLIGHT RESORT HOTEL

KONUM 

Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan otelimiz, Side ye 8 km, Antalya Havalimanı’na 
75 km (55 dk) ve denize sıfır konumdadır.

ODALAR 
Club Superior Odalar 28 m2'dir. Maksimum 3 kişi konaklamasına uygundur. Tek bir yatak 
odası vardır ve bahçe manzaralıdır. Küvetli tek bir banyoya sahiptir.
Club Jakuzi Dublex Odalar 70 m2 'dir. 4 yetişkin çocuk konaklama kapasitesine sahiptir. 
Tamamında 2 balkon mevcuttur. Club Jacuzzi Dublex Odada, bir yatak odası ve bir 
oturma odası bulunmaktadır. Çift kişilik yataklıdır. Odanın 1. kat zemini parke, 2. kat 
zemini halıdır. Bahçe manzaralıdır. Biri duşlu (alt katta), diğeri duş kabinli ve jakuzili  
(üst katta) iki banyoya sahiptir.
Kara Manzaralı Otel Odaları 41 m2'dir. Maksimum 2 yetişkin konaklamasına uygundur. 
Tamamı balkonludur. Tek bir yatak odası bulunur. Toros manzaralıdır. Bazı odalarda çift 
kişilik geniş yatak ve koltuk, bazılarında tek kişilik iki yatak ve koltuk bulunmaktadır.  
Şifre kilitli soyunma odası bulunmaktadır. 
Deniz Manzaralı Otel Odaları 46 m2'dir. Maksimum 2 yetişkin +1 çocuk veya 3 yetişkin 
konaklama kapasitesine sahiptir. Tamamı balkonludur. Tek bir yatak odasından 
oluşmaktadır. Deniz manzaralıdır. Tüm odalarda 1 tek kişilik yatak, 1 çift kişilik yatak ve 
koltuk vardır. Şifre kilitli soyunma odası bulunmaktadır. 

Tüm oda mini barları, günlük olarak bira, alkolsüz soft içecekler, soda, su (ücretsiz) ile 
doldurulur.

Balkon, banyo, buklet banyo ürünleri, çay kahve seti, küvet, kablosuz internet (ücretsiz), 
kasa (ücretsiz), küvet, LCD TV, merkezi ısıtma, merkezi klima, minibar (ücretsiz),  
saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), uydu yayını. 

Ana binada zemin halı, club odaları laminat zeminlidir.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, geç kahvaltı, gözleme, dondurma, öğle yemeği, snack servis. çay saati, akşam 
yemeği, çocuk büfesi, gece snack, gece kahvaltı servisi. 

Ultra Herşey Dahil 
Açık büfe kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, gece yarısı kahvaltı, snack ikramlar, 
dondurma, çay kahve. 

Yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, günlük minibar ve bazı yabancı içkiler konsepte dahildir. 
Taze sıkılmış meyve suları, kahvaltı ve geç kahvaltı sırasında ücretsizdir. 

Mini Bar Servisi: 09:00 17:00 (Ana Bina Odalarda bira, alkolsüz soft içecekler, soda, su), 
Club Odalarında bira, alkolsüz soft içecekler, soda, su. 
Tüm oda tipleri minibarlarında içecekler günlük ücretsiz olarak yenilenir. 

Dondurma (ücretsiz), night club (ücretsiz), şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve 
suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), Yabancı ıç̇ecekler (ücretli).
A'La Carte Restoranlar 19:00 21:00 saatleri arasında, rezervasyonlu ve ücretlidir.

Akdeniz A'La Carte Restoran, minimum 5 gece konaklamalarda konaklama boyunca  
1 defa ücretsizdir.

AKTİVİTELER
Aerobik (ücretsiz), banana (ücretli), basketbol, bilardo (ücretli), bowling (ücretli),  
dart (ücretsiz), golf (ücretli), jet ski (ücretli), kano (ücretli), masa tenisi (ücretsiz),  
mini futbol (ücretsiz), okçuluk, pilates (ücretsiz), plaj voleybolu, rüzgar sörfü (ücretli), 
squash (ücretli), su altı dalış (ücretli), su kayağı (ücretli), tenis kortları (ücretli) (gece ışık 
ve raket top ücretli). 

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), spa center (ücretli), Türk hamamı 
(ücretsiz)

ÇOCUK
Çocuk aktiviteleri, çocuk animasyonu, bakıcı (ücretli), çocuk büfesi, çocuk havuz, 
aktivitesi, çocuk kaydırağı, mini club, oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Kapalı havuz (yarı olimpik), thalasso havuzları (açık kapalı ve ücretli), açık havuz, 3 ayrı 
çocuk havuzu, aquapark (5 kaydırak yetişkinler için, 6 kaydırak çocuklar için), ST havuz 
(üst havuz, ücretli ve +15 yaş), secret pool  (deniz suyu, sadece TOP VIP misafirler için 
ve ücretli). 

Tesis 540 m uzunluğunda ince çakıllı plaja sahiptir. 

Evcil hayvan kabul edilmez. 

Genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz). Market (ücretli)

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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SUNRISE RESORT HOTEL

KONUM 

Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan otelimiz, Side'ye 8 km, Antalya Havalimanı'na 
75 km (55 dk.), denize sıfır konumdadır. World Of Sunrise tesislerimiz 310.000 m2'lik 
bir alana sahiptir.

ODALAR 
Club Standart Odalar 28 m2'dir. Maksimum 3 yetişkin konaklamasına uygundur.
Kara Manzaralı Otel Odaları 28 m2'dir. Maksimum 3 yetişkin ya da 2+1 konaklamasına 
uygundur.
Deniz Mazaralı Otel Odaları 25 m2'dir. Maksimum 2 yetişkin veya 1+1 konaklamasına 
uygundur.
Club Begonvil Odaları 35 m2'dir. Maksimum 4 yetişkin konaklamasına uygundur.
Club Family Odaları 52 m2'dir. Maksimum 4 yetişkin konaklamasına uygundur.
Club Dublex Family Odaları 65 m2'dir.Maksimum 5 yetişkin konaklamasına uygundur. 

Balkon, banyo, çay kahve seti, duş, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz) merkezi 
ısıtma, merkezi klima, minibar (ücretsiz). saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı. telefon 
(ücretli), uydu yayını, ana binada zemin halı, club odaları seramik kaplıdır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı ve geç kahvaltı, gözleme, dondurma, öğle yemeği, snack servis, çay saati, 
akşam yemeği, çocuk büfesi, gece snack ve gece kahvaltı servisi. 

Ultra Herşey Dahil
Konsepte açık büfe kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, gece yarısı kahvaltı, snack 
ikramlar, dondurma, taze sıkılmış meyve suları (kahvaltı ve geç kahvaltı sırasında 
ücretsiz), çay kahve, yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, ücretsiz minibar dahildir. 
Mini Bar Servisi: 09:00 17:00 Ana Bina ve Club Odalarında günlük bira, alkolsüz soft 
içecekler, soda, su ücretsiz olarak yenilenir. 

Oda Servisi: 24 saat TOP VIP konsept dışındaki misafirler için ücretlidir. 
Taze sıkılmış meyve suları, kahvaltı ve geç kahvaltı sırasında ücretsizdir. 
Disco (Dolce Lion Club ücretsiz), şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları 
(ücretli),Türk kahvesi (ücretsiz), lüx yabancı içecekler (ücretli).

A'La Carte Restoranlar 19:00 21:00 arası, rezervasyonlu ve ücretlidir.
Türk Sini A'La Carte Restoran, minimum 5 gece konaklamalarda konaklama boyunca  
1 defa ücretsizdir.

AKTİVİTELER 
Animasyon, spor aktiviteleri ve oyunlar, gece show programları, spor aktiviteleri, jogging, 
masa tenisi, satranç, okçuluk plaj voleybolu, badminton, basketbol, mini futbol, squash, 
boccia, step aerobic, tırmanma duvarı, dart yarışmalar, fitness, Sunrise açık hava sineması, 
kapalı havuz, Türk hamamı, sauna ve buhar odası, motorlu su sporları (ücretli), atlı spor 
kulübü, dalış okulu, internet cafe, thalasso&amp, SPA, bowling salonu, oyun merkezi, 
tenis kortları (ücretli), futbol, aerobik (ücretsiz), animasyon, banana, basketbol, bilardo 
(ücretli), bowling (ücretli), dart (ücretsiz), golf (ücretli), jet ski (ücretli), masa tenisi (ücretsiz), 
mıṅi futbol (ücretsiz), okçuluk, oyun salonu (ücretli), plaj voleybolu, squash (ücretli),  
su kayağı (ücretli), tenis (gece ışıklandırma ve raket top ücretli).

Alışveriş Merkezi: Derici, market, butik, hediyelik eşya, bay ve bayan kuaförü, fotoğrafçı, 
gümüşçü ve araba kiralama.

SPA & SAĞLIK 
Türk hamamı (ücretsiz), sauna (ücretsiz), buhar odası (ücretsiz), buhar banyosu 
(ücretsiz), fitness (ücretsiz). masaj (ücretli), SPA Center (ücretli).
 

ÇOCUK
Gün boyu animasyon eşliğinde spor aktiviteleri ve yarışmalar, gündüz ve gece 
animasyonları, canlı müzik, 4-12 yaş arası çocuklar için mini club, mini disco ve çocuk 
parkı ,çocukların ve büyüklerin eğlenceli bir tatil geçirmesi için hizmetindedir.

Miniclub (4-12 yaş grubu) (ücretsiz), bebek bakıcılığı (ücretli), teenie age club (ücretsiz), 
oyun alanı, bebek yatağı, çocuk büfesi (ücretsiz, öğle ve akşam yemek saatlerinde), baby 
corner (sabah kahvaltısında), bebek arabası (ücretli). 

12 yaş ve üzeri tüm gençlerin bir araya gelebilecekleri zevkli, eğlenceli aktivitelerle spor 
yapabilecekleri bir ortam  Bunun yanında kendilerine ait kulüpte Playstation turnuvaları 
ve film gösterimleri

Bakıcı (ücretli), çocuk büfesi, çocuk havuz aktivitesi, çocuk kaydırağı, mini club, oyun 
bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Kapalı havuz, açık havuz, aquapark, ıṅce çakıllı kumsal, açık havuz, aqua park, çocuk 
havuzu, çocuk kaydırağı, kapalı havuz, kaydıraklı havuz, şezlong, şemsiye.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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NASHIRA RESORT HOTEL & A UA SPA

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Tesis, Titreyengöl mevkii Sorgun’da yer almaktadır. Manavgat’a 5 km. Manavgat 
Şelalesi’ne 6 km Side’ye 9 km, Antalya Havaalanı’na 75 km mesafede olup denize sıfırdır.

ODALAR
Standart Odalar (30-33 m2): Bahçe manzaralı ve deniz manzaralıdır. 
Dubleks Aile Odalar (40-45 m2): Dubleks şeklindeki odanın alt katında yatak olabilen 
1 adet sofanın yer aldığı oturma odası ve duşlu banyo, üst katında ise ayrı bir yatak 
odası mevcuttur. 
Deniz Manzaralı Aile Odaları (58 m2): Ara kapılı iki yatak odasından oluşmaktadır. Yatak 
odalarının bir tanesi iki ayrı yataklı (Twin), diğeri ise geniş (French) tek yataklıdır.
Süit Odalar (70 m2): 2 yatak odası ve 1 oturma odasından oluşmaktadır. Bu odalardan  
3 tanesinde jakuzi de mevcuttur. Deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır
Superior Odalar (33 m2)

Odalarda; duş, telefon (ücretli), su ısıtıcısı, laminant zemin, terlik, split klima, uydu yayını, 
buklet banyo ürünleri, elbise dolabı, LED TV, çay-kahve seti, kasa (ücretsiz), kablosuz 
internet (ücretsiz), banyo, mini bar (ücretli), tıraş/makyaj aynası, saç kurutma makinesi, 
uyandırma servisi, balkon, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil

Kahvaltı (07:00 - 10:00), Geç Kahvaltı (10:00 - 10:30), Snack (12:00 - 16:00), Kumpir-
Pide (12:00 - 16:00), Gözleme & Dürüm (12:00 - 16:00), Çay Saati (12:00 - 18:00), 
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00), Waffle Saati (14:00 - 16:00), Dondurma (16:00 - 17:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00), Gece Snack (00:00 - 01:00)

Piano Bar (10:00 - 00:00), Tropicano Snack Bar (10:00 - 18:00), Vitamin Bar (10:00 - 
18:00), Aqua Bar (12:00 - 18:00), Alpello Bar (16:00 - 00:00), Disco Bar (23:00 - 02:00)
Açık Flamingo Havuz bar (24 Saat)

Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler dahil olup, tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 24 saat ücretsizdir. Konsept dışı alınan içecek 
ve yiyecekler ücretlidir.

Balık Restaurant, Osmanlı Restaurant, Meksika Restaurant
7 gün konaklama yapan misafirler haftada 1 defa a la carte restorantlardan (Balık 
Restaurant hariç) ücretsiz olarak yararlanabilirler. 1 gün önceden otelden rezervasyon 
gereklidir.

Nargile (ücretli), diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretsiz), night club (ücretsiz), şişeli 
içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), 

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), pilates (ücretsiz), oyun salonu (ücretli), animasyon, jimnastik tenis 
(raket-top) (ücretli), karaoke (ücretsiz), su jimnastiği, tenis (ücretli), kano (ücretli), tenis 
sahası ışıklandırması (ücretli), bisiklet (ücretli), canlı müzik, plaj voleybolu, plaj futbolu, 
bilardo (ücretli), aerobik-step (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), boccia (ücretsiz), bowling 
(ücretli), langırt (ücretli), yoga (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli), 
masaj (ücretli), jakuzi (ücretsiz), buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), cilt bakımı 
(ücretli), sauna (ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Toplam 6.000 m2lik yüzme havuzlarında 8 çocuk, 10 büyük, 4 jakuzi havuzu ve  
1 adet engelli su asansörü açık havuzda mevcuttur. Aqualand da büyükler için 12 adet, 
çocuklar için 15 toplam 27 kaydıraklı havuz bulunmaktadır. Kapalı alanda 1 adet çocuk, 
1 adet büyük havuzu bulunmaktadır. İskele (270 m2), 600 m kum ve küçük çakıl karışık 
plaj mevcuttur. (Şezlong- şemsiye, plaj havlusu ücretsizdir.)

ÇOCUK
Bebek arabası (ücretli), çocuk havuz aktivitesi, çocuk büfesi, bakıcı (ücretli), mini club, 
çocuk kaydırağı, oyun bahçesi mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Nashira Resort Hotel & SPA’nın bulunduğu coğrafi konum dünyada ender yerlerden 
biri olup, mikro klima özelliğinden dolayı doğal serinliğe sahiptir. Tabiattaki adı ’cennet 
kırı”dır.  Otelde; fotoğraf servisi (ücretli), hemşire (ücretli), otopark (açık), market 
(ücretli), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), berber (ücretli), genel alanlarda kablosuz 
internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), kuaför (ücretli), havalimanı transferi (ücretli), 
çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Balayı Uygulaması
Giriş günü odaya meyve sepeti, şarap ikramı, bir akşam a la carte restaurantlardan 
birinde öncelikli rezervasyon, balayı çiftleri için SPA salonunda alacakları bir masaj için 

10 indirim, balayı çiftleri için pavillionlarda 50 indirim uygulaması.
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THRONE BEACH RESORT 

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Throne Beach Resort & SPA, Antalya, Manavgat'ta bulunmaktadır. Tesis, Havaalanı’na 
80 km, Manavgat şehir merkezine 15 km, Side merkezine 20 km, Alanya merkezine  
30 km uzaklıktadır.

ODALAR
Standart Odalar (28 m2):  Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç 
kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), LCD TV, parke zemin, 
çalışma masası, banyo, oturma grubu, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, merkezi 
klima, terlik, buklet banyo ürünleri, kasa (ücretli) bulunmaktadır.

Aile Odaları (40 m2): Maksimum 4 yetişkin +1 çocuk konaklama yapabilmektedir. 
Odalarda; uyandırma servisi, merkezi klima, parke zemin, tıraş/makyaj aynası, duş, 
oturma grubu, kasa (ücretli), buklet banyo ürünleri, terlik, uydu yayını, saç kurutma 
makinesi, LCD TV, banyo, balkon, telefon (ücretli), elbise dolabı, mini bar (ücretli), 
çalışma masası, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

Superior Aile Odaları (45 m2):  Odalarda; terlik, duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, 
telefon (ücretli), uydu yayını, uyandırma servisi, LCD TV, kasa (ücretli), parke zemin, 
tıraş/makyaj aynası, çalışma masası, balkon, merkezi klima, mini bar (ücretli), buklet 
banyo ürünleri, oturma grubu, banyo, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil

Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 - 10:30)
Pool Bar (10:00 - 00:00)  
Beach Bar (10:00 - 19:00)  
Snack ikramlar (12:00 - 16:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:30)  
Çay&Kek Saati (Mini Büfe) (16:30 - 17:30)
Akşam Yemeği (Açık Büfe) (19:00 - 21:00)
Dondurma (20:00 - 21:00)
Gece Çorbası (23:30 - 00:30)
Disco Bar (ücretli) (23:30 - 02:00)
Lobby Bar (24 Saat)

Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde 
yerli alkollü alkolsüz içecekler belirli saatlerde ücretsizdir.

Osmanlı A la Carte Restaurant - Osmanlı Mutfağı
İtalyan A la Carte Restaurant - İtalyan Mutfağı

A la Carte Restaurantlar en az 1 haftalık konaklamalarda rezervasyonlu olarak 1 kez 
ücretsizdir.

Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretsiz), şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler 
(ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), animasyon, jimnastik, tavla (ücretsiz), plaj voleybolu, aerobik-step 
(ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), boccia (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), 
buhar banyosu (ücretsiz), jakuzi (ücretli), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna 
(ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Çocuk havuzu, kapalı havuz, açık havuz, kapalı çocuk havuzu mevcuttur. Plaja ulaşım 
alt geçit ile sağlanmakta olup tesise özel plajdır. Plajda ve havuzda şezlong, şemsiye ve 
minder ücretsizdir.

ÇOCUK
Çocuk havuz aktivitesi, mama sandalyesi (ücretsiz), çocuk büfesi, bakıcı (ücretli), mini 
club mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Throne Beach Resort & SPA Akdeniz’in masmavi sularına bakan odaları, havuz ve 
restoran terası, sakin ortamı ve doğal güzellikleri ile misafirlerine evinizdeki konfor ve 
rahatlığı sunan her şey dahil konsepti, hijyenik mutfağı, zengin büfesi, tertemiz odaları 
ve güler yüzlü personeli ile unutamayacağınız seçkin bir tatil hizmeti sunacaktır.

Otelde; fotoğraf servisi (ücretli), otopark (açık), market (ücretli), araç kiralama (ücretli), 
doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), 
emanet kasa (ücretli), kuaför (ücretli), çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli) 
olanakları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.
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SEA PLANET RESORT & SPA

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Tesis Kızılot turizm mevkiinde deniz kenarındadır. Side merkeze 17 km, Antalya 
Havalimanı’na 72 km mesafededir.

ODALAR
Standart Odalar (28-32 m2): Standart odaların direkt deniz, kısmi deniz ve kara manzara 
seçenekleri bulunmaktadır. Odalarda; uydu yayını, laminant zemin, elbise dolabı,  
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, duşakabin, LCD TV, çalışma masası, 
merkezi ısıtma, banyo, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su ısıtıcısı, kablosuz 
internet (ücretsiz), merkezi klima, terlik, kasa (ücretli) mevcuttur.

Aile Odaları (48 m2): Aile Odaları iki ayrı yatak odasından oluşur. Odalarda; uyandırma 
servisi, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, tıraş/makyaj aynası, duşakabin, 
laminant zemin, kasa (ücretli), terlik, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, 
banyo, balkon, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), elbise dolabı, çalışma masası, çay-kahve seti 
mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Ana Restoranda; Kahvaltı/Öğle Yemeği/Akşam Yemeği Büfeleri
Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 - 10:30)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Snack Bar’da Öğle Sonu Aperatifi (12:30 - 15:00)
Gözleme Evleri (11:30 - 15:30)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:30)
A’ la Carte Restoranlar (18:45 - 21:00) (Asya, Osmanlı, Meksika, Deniz Mahsulleri, 
İtalyan Mutfakları) En az 1 gün önceden rezervasyon, konaklama boyunca 1 ücretsiz 
kullanım hakkı, en az 7 gece)
Gece Yarısı Aperatifi (23:00 – 00:00)
Gece Büfesi (01:00 - 07:00)
Dondurma - Havuz Bar (14:00 - 17:00)

Barların birisinde; 24 Saat ücretsiz yerli alkollü ve alkolsüz içecek servisi
Lobi Bar (10:00-00:00)
Havuz Bar (10:00-00:00)
Azzura Bar (16:00-00:00)
Galaxy Bar (16:00-00:00)
Snack Bar - Aparatif Bar (10:00-00:00)
Sahil Bar (10:00-18:00)

Moonlight Bar (24 saat açık)
Minibar Haftalık Değişim (Girişte; Bira, Su, Soda, Soft İçecekler) Günlük Su
Odada su ısıtıcısı ile birlikte Kahve & Çay Seti

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), animasyon, jimnastik, plaj voleybolu, aerobik-step (ücretsiz), masa tenisi 
(ücretsiz), boccia (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli), 
masaj (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna 
(ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Denize sıfır tesisin 200 m uzunluğunda kum, çakıl karışık plajı bulunuyor. Plajda ve 
havuzda şemsiye, şezlong ve havlu ücretsiz.

Çocuk havuzu, kaydıraklı havuz, kapalı havuz, açık havuz mevcuttur.

ÇOCUK
Tesiste çocuk misafirler için; çocuk büfesi, oyun parkı, açık yüzme havuzu ve mini kulüp 
bulunuyor.

TESİS HAKKINDA
Sea Planet Resort & Spa, muhteşem plajları ve berrak deniziyle öne çıkan Kızılot 
mevkiinde modern mimarisi ve kaliteli hizmetiyle misafirlerini bekliyor. Kendisine ait 
plajı ve iskelesi bulunan tesisin farklı büyüklüklerde açık havuzları, aquparkları ve kapalı 
havuzu bulunuyor.

Misafirlerini şık ve konforlu odalarında ağırlayan tesis; gün boyu lezzetli öğünler sunan 
açık büfe restoranı, barları ve a la carte restoranıyla tatilinize lezzet katıyor.

Çocukların tatilin her anından keyif almaları için tesiste; çocuk büfesi, oyun parkı,  
açık yüzme havuzu ve mini kulüp yer alıyor.

Otelde; otopark (açık), market (ücretli), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), genel 
alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), emanet kasa (ücretli), kuaför (ücretli), havalimanı 
transferi (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.
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SEA WORLD RESORT & SPA

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Otel, Manavgat’ın hemen yanında, Kızılağaç Turizm Merkezi’nde, yaklaşık 50.000 m2 
arazi üzerine kurulmuş, Manavgat şehir merkezine yaklaşık 10 km, Side’ye ise yaklaşık 
15 km mesafede, denize sıfır konumda yer almaktadır.

ODALAR
Standart Odalar (30 m2): Deniz veya kara manzaralı olarak konumlandırılmıştır. 
Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, çay-kahve seti, mini bar, 
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli) balkon, LCD TV çalışma masası, merkezi ısıtma, 
banyo, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su ısıtıcısı, kablosuz internet (ücretsiz), 
merkezi klima, kasa mevcuttur.

Aile Odaları (50 m2): İki ayrı odadan oluşmaktadır. Odalarda; uyandırma servisi, kablosuz 
internet (ücretsiz), merkezi klima, tıraş/makyaj aynası, duş, laminant zemin, kasa, uydu 
yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), merkezi 
ısıtma, elbise dolabı, minibar, çalışma masası, çay-kahve seti mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Ana Restoranda; Kahvaltı/Öğle Yemeği/Akşam Yemeği Büfeleri
Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 - 10:30)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Snack Bar’da Öğle Sonu Aperatifi (12:30 - 15:00)
Piknik Alanı (12:30 - 15:00)
Gözleme Evleri (11:30 - 15:30)
Akşam Yemeği (18:30 - 21:00)
A’ la Carte Restoranlar (18:45 - 21:00) (Asya, Osmanlı, İtalyan Mutfakları)
En az 1 gün önceden rezervasyon, konaklama boyunca 1 ücretsiz kullanım hakkı, 
en az 7 gece)
Gece Yarısı Aperatifi (23:00 – 00:00)
Gece Büfesi (01:00 - 07:00)
Dondurma - Havuz Bar (14:00 - 17:00)

Barların birisinde; 24 Saat ücretsiz yerli alkollü ve alkolsüz içecek servisi
Coral Bar - Lobi (10:00-00:00)
Havuz Bar (10:00-00:00)
Side Bar (16:00-00:00)
Carya Bar - Şarap Evi (16:00-00:00)
Snack Bar - Aparatif Bar (10:00-00:00)

Sahil Bar (10:00-18:00)
Street Bar (24 saat açık)
Minibar Haftalık Değişim (Girişte; Bira, Su, Soda, Soft İçecekler) Günlük Su
Odada su ısıtıcısı ile birlikte Kahve & Çay Seti

AKTİVİTELER
Tenis (ücretsiz), dart (ücretsiz), animasyon, okçuluk, jimnastik, tenis (raket-top) (ücretli), 
tenis sahası ışıklandırması (ücretli), plaj voleybolu, aerobik-step (ücretsiz), masa tenisi 
(ücretsiz), boccia (ücretsiz), mini futbol (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli), 
masaj (ücretli), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Yıl boyu tatilinizde havuz keyfini yaşayabileceğiniz, açık ve kapalı havuzları 
bulunmaktadır. Çocuk havuzu, kaydıraklı havuz, şezlong-şemsiye mevcuttur.

ÇOCUK
Çocuk havuz aktivitesi, mama sandalyesi (ücretsiz), çocuk büfesi, bakıcı (ücretli), mini 
club, çocuk kaydırağı, oyun bahçesi mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Göz alabildiğine uzanan kumsal plajı, geniş açık havuzları ve iskelesiyle misafirlerine 
deniz ve güneşle buluşmanın ayrıcalığını yaşatan Sea World Resort & SPA, Side’de 
eşsiz bir tatilin kapılarını açıyor.

Otelde ütü servisi (ücretli), otopark (açık), market (ücretli), araç kiralama (ücretli), doktor 
(ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), emanet 
kasa (ücretli), kuaför (ücretli), çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli), uyandırma 
servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.
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SWEET PARK HOTEL

KONUM

Side Bingeşik mevkiindeki tesis; Side merkeze 2 km, Manavgat merkeze 5 km, Antalya 
Havalimanı'na 60 km ve Antalya şehir merkezine 70 km mesafede konumlanıyor.

ODALAR
Sweet Park Otel 92 oda sayısı ile 2011 yılında hizmete girmiştir.

91 Standart oda
1 Engelli Odası

Odalar: Münferit kontrollü, otomatik klima sistemi, Balkon, Telefon, Yangın uyarı sistemi, 
Uydu kanalları, LCD TV, Müzik Kanalı, Para Saklama Kasası (extra), Minibar (sadece su 
- ücretsiz), Duş, Saç kurutma makinesi.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Ana Restoranda; Kahvaltı/Öğle Yemeği/Akşam Yemeği Büfeleri
Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Kahve & Kurabiye (15:30 - 16:30)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)

Lobi Bar (10:00-00:00)
Havuz Bar (10:00-00:00)
Minibar Günlük Değişim (Sadece Su)

AKTİVİTELER
Masa Tenisi, Dart, Tüm Su Sporları (Ücretli) 

SPA & SAĞLIK
Sweet Park’da kendinizi daha iyi hissetmeniz ve dinlenmenin keyfini çıkarmanız için 
sauna, Türk Hamamı, masaj , Tedavi çeşitleri ile cilt ve vücut bakımları yaptırabileceğiniz 
bir SPA bölümümüz bulunmaktadır.

Bütün gerginliklerden, olumsuz duygulardan sıyrılmak. Kendinizi Uzakdoğu’nun 
gizemine, rahatlatıcı ellerine teslim ederek stresinizden arınmak. Form tutmuş, bakımlı 
bir beden, yenilenmiş bir ruh isteyenlerin adresi.

TESİS HAKKINDA
Side merkeze yakınlığı ve Herşey dahil konseptinde istediğiniz hizmeti uygun fiyata 
sağlayan otelimize bekliyoruz. 

Sahil
Denize 300 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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SEADEN VALENTINE RESORT & SPA

KONUM

Kumköy, Side' nin kalbinde yer alan Seaden Valentine Hotel Side, Antik Kent' e ortalama 
4 km uzaklıkta ve Kumköy' de bulunmaktadır. Tesis sadece yetişkinlere yönelik olarak 
(+16) 2017 Mayıs ayında açılmıştır.

ODALAR
Standart odalar 32 m2' dir.

YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı
10:00-10:30 Geç Kahvaltı
10:00-16:00 Gözleme ve Snack ikramlar
12:00-16:00 Meyve
12:00-14:30 Öğle Yemeği
16:30-17:30 Kahve ve Çay
19:00-21:30 Akşam Yemeği
23:30-00:00 Gece Snack
(Belirtilen saatler sezon içerisinde değişiklik gösterebilir.)

Konsept: Herşey Dahil

Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 1 barda, 24 saat ücretsiz. Taze sıkılmış 
meyve suları ve şişe içecekler ücretli. Türk kahvesi ücretsiz. Belirli saatlerde dondurma 
ikramı yapılıyor. A la carte restoran rezervasyonlu ve haftada 1 a la carte restoranda,  
1 kez ücretsiz. Minibar günlük olarak soft içecek ve bira ile dolduruluyor.

AKTİVİTELER 
Dart (ücretsiz), Animasyon, Masa Tenisi (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
1 adet buhar odası 2 adet sauna 1 adet çift kişilik Vip hamam 1 adet genel hamam  
12 adet geniş masaj odası 1 adet cilt bakım 1 adette vücut bakım odası bulunmaktadır. 

AURA SPA dünya masaj literatüründe yer alan masaj tekniklerinin ve terapi yöntemlerinin 
birçoğunu, Profesyonel ekibiyle birlikte misafirlerinin hizmetine sunuyor.

TESİS HAKKINDA
Balayı Oteli

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA

KONUM

Antalya’da, Side Çolaklı mevkiinde bulunan otelimiz, Side’de Çolaklı sahilinin kristal 
görünümlü denizine sıfır konumda inşa edilmiş olup, Antalya Havalimanı'na 55 km ve 
Antalya şehir merkezine 60 km mesafededir.

ODALAR
Ana bina ve 5 ayrı blokta toplam 509 oda bulunmaktadır. 

Odalarımızın 392 adedi direkt deniz veya yandan deniz manzaralı olup tüm odalar 
balkonludur. (Junior Suit Odalar, yandan deniz manzaralı, Standart Odalar, kara ve 
yandan deniz manzaralı,  Superior Odalar, direkt deniz manzaralı, Aile Odaları, yandan 
deniz ve kara manzaralı).

Bedensel engelli konuklarımız için özel dekore edilmiş odalarımız mevcuttur.

Standart Oda adeti 243,  Aile Oda adeti 170, Superior Oda adeti  34,  Balayı Oda adeti 
6, Junior Suit adeti 50, Paşa Suit adeti 6’dır. 

Tüm odalarda: Merkezi klima, dizüstü bilgisayar koymaya uygun kasa, uydu yayınlı  
LCD TV ve müzik yayını, mini bar, zeminde laminant parke, direkt telefon, kablosuz 
internet bağlantısı, kartlı kilit sistemi, duman dedektörü, banyolarda duş, telefon,  
fön mevcut olup, elektrik 220 volttur.

YİYECEK & İÇECEK
Oda servisi 24 saat ücretli, A’La Carte Restoranlarlar (bir kez), pastane, Lobby Bar, 
Lounge Bar, Irish Bar, Caretta Bar, Sapphire Disco Bar, Cafe Turca, mini bar (günde  
1 defa kontrol edilerek eksilen içecekler tamamlanır).

A’La Carte Restoranlarlarımız rezervasyonlu ve ücretlidir. 
Minimum 7 gün konaklamalardada tek sefer ücretsizdir.

AKTİVİTELER 
Ücretsiz Hizmetler: Tenis kortu, basketbol sahası, plaj voleybol, fitness salonu, masa 
tenisi, su topu/aquarobic, aerobik/stretching, dart, mini golf, sinema.

Ücretli Hizmetler: Eğlence merkezi, Oyun makineleri, bilardo, bowling, langırt, tenis 
kortu ışıklandırması, tenis raketi / tenis topu, jet ski / banana / parasailing.

TESİS HAKKINDA
Çocuklarımız için (4-12 yaş) özel çocuk havuzu ve mini kulüp, gölgelikli çocuk oyun 
parkı, gençler için oyun alanları mevcuttur. 

Kapalı havuzda 01 Nisan-31 Ekim tarihleri arası ısıtma yapılmamaktadır.

Gün boyu animasyon aktiviteleri, akşam gösterileri, canlı müzik (haftanın belirli 
günlerinde) ve disko.

Ücretsiz Hizmetler: Türk hamamı, sauna (bio ve fin), buhar odası, kar odası, tuz odası, 
kapalı havuz, otopark, kasa (dizüstü bilgisayar koymaya uygun), havuzda ve plajda 
şezlong, gölgelik, havlu (havlu kartı ile), kablosuz internet bağlantısı (odalarda, lobby  
ve genel alanlarda (56 kbps hız).

Ücretli hizmetler: Kuaför, alışveriş merkezi, spa merkezi masaj/kese, doktor, kuru 
temizleme, çamaşır yıkama, ıṅternet cafe.

NOT: Akşam yemeğine uygun kıyafet ile gelinmesi gerekmektedir. Haşema ile havuza 
girmek uygun değildir.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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CRYSTAL SUNRISE UEEN LUXURY RESORT & SPA

KONUM

Antalya’da, Side Bingeşik mevkiinde bulunan otelimiz, Side’de Kumköy sahilinin kristal 
görünümlü denizine sıfır konumda inşa edilmiş olup, Antalya Havalimanı'na 65 km ve 
Antalya şehir merkezine 70 km mesafededir.

ODALAR
Otelimizde, 4 katlı ana bina, 5 katlı annex bina ve 4 ayrı teraslı blokta toplam 514 oda
bulunmaktadır.

3 adet bedensel engelli ve sigara içilmeyen oda olmak üzere toplam Standart Oda adeti
230, Standart Teras Oda adeti 66, Deluxe Teras Oda adeti 46, Deluxe Balayı Oda adeti
9, Suite Oda adeti 26, 2 adet bedensel engelli olmak üzere Aile Oda adeti 137’dir.

Tüm odalarda, zeminde laminant parke veya mermer, merkezi klima, kasa, uydu yayınlı 
plazma TV/LCD TV ve müzik yayını, mini bar, su ısıtıcısı, çay, kahve, direkt telefon, kartlı
kilit sistemi, duman dedektörü, banyolarda duş, telefon ve fön mevcut olup, elektrik  
220 volttur.

Odalarımızın 362 adedi deniz manzaralıdır. Sigara içmeyen konuklarımız ve bedensel
engelli konuklarımız için özel odalarımız mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Ultimate All Inclusive konsept olup, Ana Restoran ve A'La Carte Restoranlar (İtalyan, 
Türk, Meksika, Deniz Ürünleri) en az 7 gün konaklamada 1 kez ücretsizdir. İtalyan A'la 
Carte ücretlidir.

Akşam yemeklerinde bay misafirlerimiz için uzun pantolon zorunludur.

6 adet bar mevcuttur.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Hizmetler: Fitness salonu, 6 adet tenis kortu (sert zemin), squash kort kullanımı 
ve aydınlatma, squash ekipmanı, su topu/aquarobik, aerobik/streching, plaj voleybolu, 
masa tenisi, boccia, dart, pilates/yoga, nordic walking sopaları, mini futbol/ plaj futbolu. 

Ücretli Hizmetler: Tüm su sporları, tenis kortu ışıklandırması, tenis raketi/tenis topu,  
tenis dersleri.

ÇOCUK
Çocuklarımız için (4-12 yaş) özel çocuk havuzu ve mini club, gölgelikli çocuk oyun parkı,
gençler için oyun alanları mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Tesiste günlük çocuk film gösterimi, çocuklar için oyun alanı, gençler için özel aktiviteler,
sinema bulunmaktadır. En son teknolojiye uyumlu teknik ekipman ve modern alt yapısı 
ile her türlü talebe cevap verebilecek 625 m² büyüklüğünde, 600 kişilik 1 adet ana 
toplantı salonu, 1 adet 60 kişilik toplantı salonu ve fuaye alanı bulunmaktadır.

Kapalı havuzda 20 Mart-20 Kasım tarihleri arası ısıtma yapılmamaktadır.

Ücretsiz Hizmetler: Türk hamamı, sauna, buhar odası, kapalı havuz, oto park, kasa, 
havuzda ve plajda şezlong, minder, gölgelik, plaj/havuz havlusu, uyandırma servisi, 
kablosuz internet bağlantısı. 

Ücretli Hizmetler: Kuaför, telefon/faks/pc servisleri, alış veriş merkezi, SPA merkezi,  
SPA merkezindeki tüm içecekler, masaj / kese, doktor, çamaşırhane, kuru temizleme, 
rent a car ve taxi servisleri.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA

KONUM

Tesisimiz Antalya Havalanı'na 65 km ve Antalya şehir merkezine yaklaşık 70 km 
mesafededir.

ODALAR
306 Standart Oda  (4 engelli odası) 

Yandan Deniz ve Havuz Manzaralı 191 Oda: Maksimum kapasite: 2 + 1 çocuk veya  
3 pax (çift kişilik + tek kişilik yatak) (11 oda 2 kişilik). Oda ölçüsü: 32 m²

Kara Manzaralı 115 Oda:  Maksimum kapasite: 2 + 1 çocuk veya 3 pax (çift kişilik + tek 
kişilik yatak) (19 oda 2 kişilik). Oda ölçüsü: 26-32 m² 

Family Rooms: 217 Oda (1 adet Bedensel engelli misafirler için özel donanımlı oda)

Kara Manzaralı 193 Oda: Maksimum kapasite: 5 kişi (çift kişilik + 2 tek kişilik yatak).  
Oda ölçüsü: 40-44 m²

Yandan Deniz Manzaralı 24 Oda: Antik Side tarafı (yandan deniz manzaralı).  
Maksimum Kapasite: 4 kişi (french + 2 single bed) Oda ölçüsü: 40 m²

Junior Suites 49 Oda: (1 adet Bedensel engelli misafirler için özel donanımlı oda). 
Maksimum Kapasite: 2+1 çocuk (french + sofa bed) Oda ölçüsü: 40 m² 

Balayı Suites: 12 Suit oda (deniz manzara): Maksimum kapasite: 2 kişi (french bed)
Oda ölçüsü: 61 m²

Sigara içilmeyen odalar mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Modern ve fantastik mimarisinin yanı sıra özenle tasarlanmış ve dekore edilmiş restoran 
ve barları ile sizleri farklı bir dünyaya götürecektir. 

Osmanlı Mutfağı'ndan, Çin Mutfağı'na kadar 7 farklı A'La Carte Restoran bulunmaktadır. 
A'La Carte Restoranlarımızdan ön rezervasyon  yaptırmak koşulu ile, 7 gece ve üzeri 
konaklamalarda, her hafta için 1 kez ücretsiz faydalanabilirsiniz.

Hijyen kuralları gereği, diğer misafirlerin beklentileri doğrultusunda, akşam yemeklerine, 
erkek misafirlerimizin, uzun pantolonla gelmeleri gerekmektedir. Atlet ve parmak arası 
terlik uygun değildir.

Ücretsiz Hizmetler: Yerli içecekler 24 saat ücretsizdir. Otel tarafından belirlenen import 
içecekler sabah 10:00 ile gece 01:00 arasında ücretsizdir. Taze sıkma portakal suyu 
(kahvaltıda) ücretsizdir. 

Ücretli Hizmetler: Oda servisi  (24 Saat), özel kanyak, 12 ve 15 yıllık viski çeşitleri, özel 
yerli ve yabancı şaraplar, taze sıkılmış meyve suları, saat 01.00-10.00 arası tüm yabancı 
içecekler.

AKTİVİTELER 
Ücretsiz Hizmetler: 2 x tenis kort kullanımı (sert zemin), plaj voleybolu, masa tenisi, 
fitness center 150 m², waterpolo/su jimnastiği, aerobik/stretching/zumba, boccia, dart, 
pilates/yoga, nordic walking sopaları, mini futbol, mini golf. 

Ücretli Hizmetler: Tenis kort aydınlatması, tenis raketi ve topu, jet ski, banana, 
parasailing, ringo/water-ski, kano/deniz bisikleti, surf (sertifika istenilmektedir), oyun 
salonu, bowling, bilardo.

TESİS HAKKINDA
Modern mimarisi, 3000 m²’lik havuzu ve bölgedeki en büyük aquaparkı ile çiftler hem 
de çocuklu aileler için bir cennettir. Ayrıca 40 m uzunluğunda ve 50 mt. genişliğindeki 
kum plajı ile Akdeniz’in tadını çıkartabilirsiniz. Sessiz bir atmosfer isteyen çiftlerimiz için 
sadece yetişkinlere özel relax havuz bulunmaktadır. 

Toplamda 25.000 m² alan üzerine kurulu tesisimizin 10.000 m² lik alanında ana otel 
binası ve 15.000 m²’lik alanında ise amfi tiyatro, aquapark, havuzlar, güneşlenme 
terasları, plaj, bar ve restoran bulunmaktadır.

Sahil
Denize 200 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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GRAND ŞEKER HOTEL

KONUM

Tesis Antalya Havalimanı'na 50km, Side merkeze 8 km mesafededir.

ODALAR
Standart Odalarda 2 veya 3 kişi, 2 büyük, 1 çocuk konaklama yapabilir.

Ranzalı Aile Odalarında 1 yatak odası, maksimum 3+1 kişi konaklama yapabilir.

Aile Odalarında 2 ayrı yatak odası, maksimum 4 kişi konaklama yapabilir.

Süperior Odalarda minimum 2, maksimum 3 kişi konaklama yapabilir

Balkon, banyo, duş, kasa (ücretli), LCD TV, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, split 
klima, telefon (ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, zemin laminant.

YİYECEK & İÇECEK 

Sabah Kahvaltısı (açık büfe) Ana Restoran
Geç Kahvaltı Ana Restoran 
Öğle Yemeği (açık büfe) Ana Restoran
Snacks Sahil Bar
Çay & kahve, pasta saati Sahil Bar
Akşam Yemeği (açık büfe) Ana Restoran
Geceyarısı Çorbası Ana Restoran
Lobby Bar, Sahil Bar, Havuz Bar, Disco Bar (tüm içecekler ücretli).

Herşey Dahil
Tesisin belirlediği yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00 00:00 saatleri arasında ücretsiz 
olarak sunulmaktadır.

İthal içecekler, taze sıkılmış portakal suyu vb., Türk kahvesi ücretlidir.

Disco 20:00-02:00 saatleri arasında haftada 3 defa tüm içecekler ücretlidir.

Mini bar 2 adet 0,5 lt şişe su ile her gün ücretsiz olarak doldurulmaktadır.

Night Club (ücretsiz), şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretli), yabancı içecekler (ücretli).

Sahilde A’La Carte Restoran ücretli (servis ücreti olarak kişi başı 20 TL).

AKTİVİTELER
animasyon (ücretsiz), bilardo (ücretli), dart (ücretsiz), futbol (ücretli), masa tenisi 
(ücretsiz), tenis (gece ışık ücretli)

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), masaj (ücretli). sauna (ücretsiz), SPA Center (ücretli), Türk hamamı 
(ücretsiz).

ÇOCUK
Otelimiz, gelen misafirlerimizin keyifli ve daha rahat bir tatil geçirmelerini sağlamak 
için hizmet vermektedir. Seyahatinizin daha rahat geçmesi için gelmeden önce 
bebeğinizin ihtiyaçlarını online adresinden bildirebilirsiniz. Schoggy Babyservice'e 
ulaştığınız takdirde belirttiğiniz saat ve tarihlerde istekleriniz ilgili kişi tarafından sizlere 
ulaştırılacaktır.

Faydalanabileceğiniz kolaylıklar şunlardır:
Bebek araba, kiralama
Bebek maması ve bezleri
Bebek yüzme bezleri

Sizlere sağlanacak bu kolaylıklarla yanınızda, bebek arabası, bebek bezi, bebek 
mamalarını taşımak zorunda kalmayacaksınız.

4 12 yaş çocuk grubuna hitap eden çocuk kulübü'müzde, çocuklarımız çeşitli havuz 
oyunları, mini olimpiyatlar, spor aktiviteleri, el işleri, resim boyama, kum boyama, yüz 
boyama yapıp çizgi film seyrederek, eğlenceli oyunlar oynayıp piknik yaparak, eğlenerek 
ve öğrenerek keyifli bir tatil geçireceklerdir.

TESİS HAKKINDA
Havuz ve Plaj Özellikleri: Eğlenceli yarışmaların yapıldığı 2 adet animasyon havuzu,  
2 adet çocuk havuzu, gün boyu sessizliğin tadına varacağınız 1 adet relax havuz ve  
1 adet ısıtmalı kapalı havuz hem sizlerin hem de çocuklarınızın tatillerini keyifli bir şekilde 
geçirmenizi sağlar. Animasyon havuzuna entegre edilmiş 4 adet farklı uzunluktaki  
su kaydıraklarımız da sizleri bekliyor.

Berber (ücretli), doktor (ücretli), evcil hayvan (kabul edilmez), fotoğraf servisi (ücretli), 
genel alanlarda kablosuz internet (ücretli), kuaför (ücretli), market (ücretli).

Sahil
Denize 300 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Denizbükü mevkiindeki tesis, Side merkeze 500 m, Manavgat 6 km, Antalya 
Havalimanı'na 64 km ve Antalya merkeze 70 km mesafededir.

ODALAR
Standart Oda 

Split Klima, Duş, Banyo, Saç Kurutma Makinesi, Balkon, Uydu Yayını, Telefon (ücretli)

YİYECEK & İÇECEK
Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. Tesisin belirlemiş 
olduğu markalar dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler Lobi Bar'da  
10.00 - 24.00 saatleri arasında ücretsizdir. Tüm ithal içecekler, şişe içecekler ve taze 
sıkılmış meyvesuları ücretli. Minibar giriş günü bir şişe su ile doldurulmaktadır.
A la carte restoran rezervasyonlu ve ücretlidir.

07.30-09.30 Kahvaltı
09.30-10.00 Geç Kahvaltı
12.30-14.00 Öğle Yemeği
16.00-17.00 Çay, Kahve, Pasta
19.00-21.00 Akşam Yemeği
23.00-24.00 Gece Çorbası

ÇOCUK
Çocuk misafirler için oyun parkı bulunmaktadır.

TESIS HAKKINDA
Denize sıfır konumdaki tesisin özel ince kum plajı bulunmaktadır. Plajda alınan şezlong, 
şemsiye ve minder ücretsizdir.

Lobi Bar, 24 Saat Resepsiyon Hizmeti, Kapalı Restoran Kablosuz İnternet (Lobide), Lobi, 
Soft Animasyon, Çocuk Oyun Parkı, Telefon ve Faks Hizmeti(ücretli), Araç Kiralama 
(ücretli) Kuru Temizleme (ücretli) Çamaşırhane (ücretli)

KONUM

Hotel Nova Park Türkiye’nin en seçkin turizm merkezi Side yakınında Kumköy Mevkiinde 
yer alır. Otelimiz Side’ye 4 km, Manavgat’a km, Antalya Havaalanı'na 64 km, Antalya 
şehir merkezine ise 70 km mesafededir. Belek Uluslararası Golf sahasına 50 dakika 
mesafededir. Deniz mesafesi 180 m olup, denizden yararlanmak isteyen misafirlerimiz 
için tesisin Club Car servisi olan özel plaj yolu mevcuttur.

ODALAR
Otelimizde 300 Standart, 22 Suite ve 4 adet Engelli odası olmak üzere toplam 326 oda 
bulunmaktadır. Yatak Kapasitesi: 850 yatak

YİYECEK & İÇECEK
Ana Restaurant: Kapalı alan 500, açık alanı 175 kişilik olmak üzere toplam 675 kişilik ve 
klimalıdır. A la Carte Turkish Kebap Restaurant,  A la Carte Balık Restaurant, A la Carte 
İtalyan Restaurant:  Ücretsiz olarak hizmet vermektedirler (ön rezervasyonlu) 
Patisserie: Kapalı alanı ve terası ile 100 kişiliktir. 
Barlar: Sahil Bahçe Bar (250 kişi), Lobi Bar (200 kişi), Havuz Bar (350 kişi), Snack Bar 
(120 kişi), Disco (150 kişi) (Barlarımız 10:00 24:00 arası her şey dahil konseptinde olup 
24:00’ten sonra ücretli olarak hizmet vermektedir, Lobby Bar 24 saat açıktır)

AKTİVİTELER 

Profesyonel animasyon ekibi ile gece ve gündüz aktiviteleri, Pool Bar animasyon 
sahnesinde özel gece şovları., TV odası, Oyun odası, Kütüphane odası, Fitness salonu, 
masa tenisi, plaj voleybolu, dart, havalı tüfek, boccia, tavla, bilardo ve kağıt oyunları. 

ÇOCUK
Mini Club (04-12): Oyun parkı, profesyonel animasyon ekibi tarafından özel çocuk şovları

TESİS HAKKINDA
Ücretsiz Hizmetler: Hamam, sauna, havuz başında yeni ve minder gerektirmeyen 
şezlonglar, sahilde şezlong, minder ve şemsiye, plaj havlusu, internet erişimi. 
Ücretli Hizmetler: Kiralık kasa, bilardo, masaj, masa tenisi (raket-toplar), doktor, fotoğraf 
hizmeti, mini market, kuyumcu, gümüşçü ve butik, su sporları (otel işletmesi dışında). 

NOVA BEACH HOTEL

NOVA PARK HOTEL

Sahil
Denize 200 m mesafededir.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

4



seturbiz.com SİDE I 173seturbiz.com

ROYAL TAJ MAHAL

KONUM 

15 Haziran 2015 tarihinde hizmete açılmış olan Royal Taj Mahal 40.000 m2lik alana 

kurulmuştur. Side şehir merkezine 5 km, Manavgat şehir merkezine 10 km, Antalya 
Havalimanı’na 48 km uzaklıkta bulunmaktadır.

ODALAR
Superior Standart Oda: 52 m² genişliğinde, modern dekorasyon ile tasarlanmıştır.  
Deniz, yandan deniz ve kara manzara mevcuttur. Duşlu banyo ve WC mevcuttur. 
Minimum kapasite 2 ve maksimum kapasite 3+1 kişidir.
Dublex Aile Odası: 70 m² genişliğinde ve iki katlıdır. Alt kat ebeveyn yatak odası 
french bed, diğer yatak odası üst katta ve twin bedlidir. Her iki odada duşlu banyo/
WC mevcuttur. Minimum kapasite 2+2 ve maksimum kapasite 4 kişidir. Fiyat farkı 
karşılığında deniz manzaralı Dublex Aile Odası rezervasyonu gerçekleştirilebilir. 
Ebeveyn yatak odası ayrı ara kapılıdır.
Ara Kapılı Aile Odası: 77 m ² genişliğindedir ve 2 yatak odasından oluşur. Ebeveyn yatak 
odası ile diğer oda arasında bağlantılı kapı mevcuttur ve odadan odaya geçilmektedir. 
Minimum kapasite 2+2 ve maksimum kapasite 4 kişidir. Tek banyoludur. Kara ve deniz 
manzaralıdır.
Taj Mahal Aile Odası: 77 m² genişliğinde, 2 yatak odası ve holden oluşur. Ebeveyn yatak 
odası french bed, jakuzili banyo/WC, diğer yatak odası twin bed, duşlu 
banyo/WC, odalar arası bağlantı holden yapılmaktadır. Minimum kapasite 2+2 ve 
maksimum kapasite 4 kişidir.
Junior Suite: 85 m², bir yatak odası ve bir oturma odasından oluşur. Yatak odasında 
jakuzili Banyo ve WC vardır. Minimum kapasite 2 ve max. kapasite 2+1 kişidir.  
Tüm junior suit odalar deniz manzaralıdır.
Superior Standart  Engelli Odası: 52 m² ve kara manzaralıdır. Duşlu Banyo-WC 
mevcuttur. Minimum kapasite 1 ve max. kapasite 2 kişidir.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, geç kahvaltı, döner, sandviç, pizza, snack ık̇ramlar, öğle yemeği, kumpir, 
dondurma, kahve & kek saati, waffle,  pastane, akşam yemeği, gece yemeği.  
Ana Restoranımız, ulusal ve uluslararası lezzetleri sunmaktadır. Çocuklar için ayrı 
olmak üzere kapalı alanı ve terası bulunmaktadır. Minibarda soft içecekler ve bira 
bulunmaktadır. Snack Restoran, gün içerisinde snack tarzında A'La Carte öğlen yemeği, 
salata ve meyve barı, zengin snack çeşitleri ile sizleri açık ve kapalı alan seçenekleri ile 
öğle yemeklerine davet eder. 
Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretsiz), şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve 
ve sebze suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), yabancı ıç̇ecekler (ücretli).
A'La Carte Restoranlar: Gusto Della Notte” (İtalyan Restoran) İtalyan mutfağının seçkin 
çeşitleri, muhteşem deniz ve bahçe manzarasıyla misafirlerimize unutulmaz romantik 
akşam yaşatacaktır. 

Agra (Meksika & Hint Restoran) Hindistan ve Meksika mutfağının seçkin çeşitleri 
sunulmaktadır. Hindistan ve Meksika mutfaklarının enfes lezzetlerini denemelisiniz.  
La Filika (Balık Restoran) Taze Akdeniz balıkları ve denizlerimizin mahsulleri zengin 
içki çeşitlerimiz ile beraber sohbetlerinizi farklı mekanı ile renklendiriyor. A'La Carte 
Restoranlar rezervasyonlu ve ücretlidir. Belirli bir rezervasyon sayısına ulaşıldığı taktirde 
farklı günlerde hizmet vermektedir. 

AKTİVİTELER 

Gündüz Etkinlikleri: Açık, kapalı ve çocuklar için yüzme havuzları, SPA hizmetleri, 
4 12 yaş grubu için düzenli etkinlik gerçekleştiren Çocuk Kulübü, 1000 kişi kapasiteli 
amfi tiyatro, gym, dart, su oyunları, lunapark ve aquapark.
Gece Etkinlikleri: Dans, müzik ve profesyonel akşam şovları, interaktif oyunlar, hit 
parade, disko konsept günleri. 
Aquapark ve lunapark 15.04.2019-31.10.2019 tarihleri arası, hava şartlarına bağlı 
olarak günün belli saatlerinde çalışır.01.04.2019 31.10.2019 tarihleri arasında kapalı 
kapalı havuz hizmet vermemektedir. Aquapark ve lunapark, Royal Drogon ile ortak 
kullanımdır.

SPA & SAĞLIK
Wellness ve SPA Merkezi, sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilemek ve 
rahatlatmak için hizmet vermektedir. Geleneksel Türk hamamından Thai masajına, cilt 
bakımından terapi programlarına kadar birçok hizmet sizleri bekliyor. 
Wellness ve SPA Hizmetleri: Türk hamamı-sauna-buhar odası (16 yaş altı çocuklar 
kullanamaz), kapsül bakımı, masaj, cilt bakımı, vücut bakımı, rahatlama odası, doktor 
& hemşire (belirli saatlerde, ücretli, acil durumlarda 24 saat ulaşılabilir). Tüm bakım ve 
uygulamalar ücretlidir.

ÇOCUK
Mini Club, 04-12 yaş arası çocuklar için hizmet vermekte olup 10:00 12:00, öğleden 
sonra 14.30 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 
Gündüz: Yüz boyama, masa oyunları, elişleri hobi çalışmaları. Akşam: Mini disco 

TESİS HAKKINDA
Akdeniz’in mavi sularına açılan özel altın renkli kumsalı, sakin ortamı, muhteşem 
bahçeleri, 2.700 m² havuz alanı, çocuk havuzları, hurma ağaçları ile çevrili doğal 
güzellikleriyle misafirlerine evlerindeki rahat ve konforu sunmaktadır. Lobby, genel 
mekan ve odalarda normal hızında wireless bağlantısı ücretsizdir. Merkezi klima 
sistemi hava şartlarına bağlı olarak günün belirli saatlerinde çalışır. Ücretli ücretsiz 
hizmetler ve saatler, operasyon ve tedarik edebilme durumuna göre değiştirilebilir.  
Tüm açık olan üniteler, 01.04.2019-31.10.2019 tarihleri arası hava şartlarına bağlı 
olarak hizmet verir. Havlu değişimi ücretlidir. (Günlük 1 havlu ücretsizdir.)

Sahil
Denize sıfır olup yürüyüş yolu geçer.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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TERRACE BEACH RESORT

KONUM 

Terrace Beach Resort Antalya Havalimanı’na 65 km, Manavgat’a 13 km, Side’ye 4 km 
mesafededir.

ODALAR 
Standart Odalar 22 m2’dir. Maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk olarak 
konaklama yapabilir.

Aile Odaları 28 m2’dir. Maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk veya 2 yetişkin + 2 çocuk olarak 
konaklama yapabilir.

Balkon, duş, ıṅternet wireless (ücretsiz), kasa (ücretli), merkezi isıtma, merkezi klima, 
minibar (ücretsiz), oda servisi (ücretli), LCD TV, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), 
uydu yayını, zemin laminant.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 - 11:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Snack (12:30 - 16:00)
Dondurma (15:00 - 17:00)
Çay Kahve İkramı (11:00 - 18:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:30)

Herşey Dahil
Uygulama saat 10:00 - 24:00 arasında geçerli olup bu saatler arası belirtilen barlar ve 
restoranlarda alkollü ve alkolsüz yerli içecekler ücretsizdir. Otelden ayrılış günü konsept 
saat 16:00’ya kadar devam etmektedir. Barlarda, alkollü ve alkolsüz içecekler bardak ve 
kadehle masaya servis yapılır, Şişe servisi yoktur.

Yerli içeceklerde (meşubatlar, konsantreler, şaraplar, çay, kahve, su, rakı, bira, Türk 
kahvesi, yerli votka, cin, viski) cappociano, espresso, yeri ve saati belirlenmiş restoran ve 
barlarda limitsiz ve ücretsizdir.

Tüm yabancı içecekler, kokteyller, taze sıkılmış meyve suları ve paket dondurma extra 
ücrete tabidir.

Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretsiz), şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış 
portakal suyu (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), yabancı içecekler (ücretli).

A'La Carte Restoranlar
Sultan Restoran (Türk Mutfağı)
Turkuaz Restoran (Akdeniz Mutfağı)

A'La Carte Restoran kullanımı ücretlidir.

AKTİVITELER 
Aerobik (ücretsiz), basketbol, bilardo (ücretli), at binicilik (ücretli), bowling (ücretli),  
dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), plaj voleybolu, su jimnastiği, tenis (gece ışık ücretli)

SPA & SAĞLIK 

Fitness (ücretsiz), Masaj (ücretli), Sauna (ücretsiz), SPA Center (ücretli), Türk Hamamı 
(ücretsiz)

ÇOCUK
Çocuk büfesi, mini club (4 12 yaş), oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Berber (ücretli), çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretli), genel 
alanlarda wireless (ücretsiz), hemşire (ücretli), kuaför (ücretli), kuru temizleme (ücretli), 
market (ücretli), ütü servisi (ücretli).

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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TERRACE ELITE RESORT

KONUM 

Side, Gündoğdu bölgesinde bulunan Terrace Elite Resort, denize 600 m olup,  
16.000 m2 alandan oluşmaktadır. Tesis yılın yaklaşık 7 ayında misafirlerine hizmet 
vermektedir. Havaalanına 52 km, Side’ye 12 km ve Manavgat’a yaklaşık 17 km 
uzaklıktadır. Minibüs ve taksi ulaşımı otelin yakınında mevcuttur. Havaalanına yaklaşık 
ulaşım süresi 
45 dakikadır.

ODALAR 
Standart Oda 32 m2'dir. Duş, tuvalet, saç kurutma makinesi, LCD uydu TV, müzik yayını, 
direkt telefon, mini bar (her gün yenilenen yerel alkolsüz içecekler ), kasa (ücretli), wi-fi 
(ücretsiz), klima, laminat parke ve balkon ile donatılmıştır. Maksimum 3 yetişkin veya  
2 yetişkin + 1 çocuk olarak konaklama yapılır.

Geniş Standart Oda 36 m2'dir. Standart oda ile aynı özellikte, ama daha büyük ve 
paravan ile ayrılmış 2 sofa mevcuttur.

Aile Odası 38 m2'dir. Tek büyük bir oda, paravan kapı ile ayrılan 2 yatak odası, 1 duş ve 
tuvalet mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 - 11:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:30)
Snack (12:00 - 16:00)
Çay Kahve İkramı (14:00 - 18:00)
Dondurma (15:00 - 18:00)
Waffle (16:00 - 17:30)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:30)

Kahvaltı, öğle yemeği ve açık büfe akşam yemeği, geç kahvaltı, aperatifler, kahve ve kek.
Saat 10:00 ile 24:00 tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler konsepte dahildir.

Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretsiz), şişeli, içecekler (ücretli), taze sıkılmış 
portakal suyu (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), yabancı ıç̇ecekler (ücretli).

A'La Carte Restoranlar
Sultan Restoran Masa Servisi (19:00 21:30)
Turkuaz Restoran Masa Servisi (19:00 21:30)

A'La Carte Restoran kullanımı ücretlidir.

AKTİVİTELER 

Ücretsiz Aktiviteler: Aerobik, animasyon, dart, jogging, masa tenisi, pilates, plaj 
voleybolu, su jimnastiği. 

Ücretli Aktiviteler: Atari salonu, bilardo, jet ski, banana, kano, langırt, rüzgar sörfü,  
su kayağı, plaj ve havuzda havlu değişimi.

SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), spa center 
(ücretli), Türk hamamı (ücretsiz).

ÇOCUK
Çocuk havuz aktivitesi, çocuk kaydırağı, mini club, oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Berber (ücretli), çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretli),  
genel alanlarda wireless (ücretsiz), hemşire (ücretli), kuaför (ücretli), kuru temizleme 
(ücretli), market (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli)

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize 600 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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COROLLA HOTEL

KONUM

Tesis Side Antik Kentine yaklaşık 4 km, Manavgat' a 7 km, Antalya'ya 70 km ve Antalya 
uluslararası havaalanına 64 km mesafededir.

ODALAR
Standart odalar 20 m2' dir. Standart odalarda havuz manzara ve kara manzara 
seçenekleri bulunmaktadır.

Aile odaları 40 m2' dir. Ara kapılı iki odadan oluşmaktadır. Ebeveyn odasında 1 adet çift 
kişilik büyük yatak, çocuk odasında 2 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Ana Restoranda; Kahvaltı/Öğle Yemeği/Akşam Yemeği Büfeleri
Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Snack Bar’da Öğle Sonu Aperatifi (12:30 - 15:00)
Gözleme Evi (11:00 - 16:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
A’ la Carte Restoranlar (19:00 - 21:00) (Osmanlı, İtalyan Mutfakları)
En az 1 gün önceden rezervasyon, konaklama boyunca 1 ücretsiz kullanım hakkı, 
en az 7 gece)
Gece Yarısı Aperatifi (23:00 – 00:00)

00:00’dan sonra tüm içecekler ücretlidir (Kış Sezonunda 23:00’ten sonra)
Lobi Bar (10:00-00:00) (Kış 23:00) 
Havuz Bar (10:00-00:00) (Sadece Yaz)
Snack Bar - Aparatif Bar (12:00-17:00) (Sadece Yaz)
Sahil Bar (09:00-17:00) (Sadece Yaz)
Disco Bar (00:00-02:00)(İçecekler Ücretlidir)
Minibar Günlük Değişim (Sadece Su)

AKTİVİTELER
Günlük çeşitli eğlenceler ve soft akşam animasyon programları: Dans şovları, misafir 
şovları, bingo, yarışmalar, folklor gösterileri, canlı müzik, güzel donanımlı sahne 
gösterileri, Türk Gecesi (Haftada 1 Defa), Balık Gecesi (Haftada 1 Defa)

Günlük Animasyon (Haftanın 6 Günü)

Gece Kulübü (Haftanın 3 Günü 24:00 – 02:00) (Bütün içecekler ücretli)

Boccia, Sahil Voleybolu, Aerobik, Su Aerobiği, Dart, Sahil/Havuz-Oyunları, Masa Tenisi, 
Fitness, Su Sporları (Sahilde 3. Şahıslar tarafından ücretli olarak hizmettedir)

SPA & SAĞLIK
Sauna ve Türk Hamamı (belirli saatlerde ücretsiz)
Masaj, Cilt Bakımı, Güzellik Bakımı, Ayurveda (ücretli)

ÇOCUK
Mini Club: 4 ve 12 yaş aralığındaki çocuklar için; çocuk animasyonu, mini disko, bahçede 
oyun alanı, ana restoranda ve A'la carte restoranda bebek sandalyesi, bebek yatağı

TESİS HAKKINDA
Sunduğu özel hizmetlere konuklarına konforlu bir tatil imkanı veren tesiste yaşanan 
tatiller unutulmuyor.

Tesis; sahilden 300 m uzakta olup, kendi sahili bulunmaktadır. Her saat başı olmak üzere 
plaja shuttle servisi vardır.

Sahil
Denize 300 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

4
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BELLA RESORT & SPA

KONUM 

Çolaklı mevkiindeki tesis, Side merkeze 12 km, Manavgat merkeze 15 km, Antalya 
Havaalanı’na 55 km ve Antalya şehir merkezine 65 km mesafede konumlanıyor.

ODALAR 
Standart odalar 24 m2’dir. Maksimum 3 kişi konaklamasına uygundur.
Aile odaları 42 m2’dir. Maksimum 4 kişi konaklamasına uygundur.

Balkon, banyo, duş, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kasa (ücretli), küvet, LCD TV, merkezi 
klima (belirli saatlerde), minibar (ücretsiz), saç kurutma makinesi, uydu yayını, zemin 
laminant.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, geç kahvaltı (teras), Beach Bar, Havuz Bar, patisserie, öğle yemeği,  
öğle yemeği (Beach Restoran), gözleme (Sahil Bar) dondurma (Havuz Bar), Bistro Bar 
(hava şartlarına göre), waffle, akşam yemeği, disko, gece yarısı çorbası.

Herşey Dahil 
Sabah, öğle ve akşam yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde 
restoran ve barlardaki yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ile minibardaki soft içecekler 
ücretsiz. Taze sıkılmış meyve suları ve tüm yabancı alkollü içecekler ekstra ücretli. 

A'La Carte Restoranlar
Kebabistan A'La Carte Restoran
İtalyan A'La Carte Restoran
Meksika A'La Carte Restoran

A'La Carte Restoranlar günlük dönüşümlü olarak hizmet vermektedir, rezervasyonludur 
ve 7 gecelik konaklamalarda yanlızca 1 tanesi 1 kez ücretsizdir.
 

Tesiste 1 adet bar 24 saat hizmet veriyor. 

Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretsiz), night club (belirli günlerde ve ücretsiz), 
şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz), 
yabancı ıç̇ecekler (ücretli).

Not: Soft içecekler giriş günü ücretsiz, sonraki taleplerde ücretli, su ve soda günlük 
ücretsizdir.

AKTİVİTELER 
Aerobik (ücretsiz), animasyon, banana (ücretli), basketbol, bilardo (ücretli), dart 
(ücretsiz), jet ski (ücretli), kano (ücretli), masa tenisi (ücretsiz), plaj voleybolu, rüzgar 
sörfü (ücretli), su altı dalış (ücretli), su jimnastiği, su kayağı (ücretli), tenis (raket ve top 
ücretsiz, gece ışık ücretli).

SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), SPA Center 

(ücretli), Türk hamamı (ücretsiz)

ÇOCUK
Çeşitli çocuk aktiviteleri düzenlenen tesiste, 4 12 yaş arası çocuklar için mini club ve 
oyun bahçesi bulunuyor.

TESİS HAKKINDA
Denize sıfır konumdaki tesisin ince kum plajı bulunuyor. Güneş şemsiyeleri, minder, plaj 
havlusu ve şezlong ücretsiz.

Açık havuz, çocuk havuzu, denize sıfır, kapalı çocuk havuzu, kapalı havuz (kışın 
ısıtılmaktadır), 2 bantlı kaydırak havuzu.

Tesis sahil bölümünde 11 adet özel pavilyonlar bulunmaktadır. Bunlarda ekstra olarak 
hizmet vermektedir. (ücretli)

Berber (ücretli), çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretli), genel 
alanlarda kablosuz ıṅternet (ücretsiz), hemşire (ücretli), kuaför (ücretli), kuru temizleme 
(ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli).

Evcil hayvan kabul edilmez. 

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

2
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SİDE SUN HOTEL

KONUM

Kumköy mevkiindeki tesis, denize sıfır, antik Side merkeze 4 km ve Antalya Havaalanı'na
62 km'dir.

ODALAR
Standart Odalar 22 m2'dir. Maksimum 3 yetişkin ya da 2 yetişkin 1 çocuk konaklamasına
uygundur. 3 yatak, kanepe veya ek yataktır.

Balkon, duş, ıṅternet wireless (ücretsiz), kasa (ücretli), küvet, minibar (ücretli), plazma 

LCD TV, saç kurutma makinesi, split klima, telefon (ücretli), teras, TV uydu yayını,  
zemin laminant.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-09:30)
Geç Kahvaltı (09:30-10:30)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Pastane (11:00-17:00)
Apertatif Saati (12:00-15:30)
Gözleme Saati (12:00-16:00)
Dondurma (15:00-17:00)
Çay Pasta Saati (16:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Gece Çorbası (23:00-00:00)

Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, 10:00-00:00 saatleri arasında ücretsiz.

7 gün konaklamalarda A'La Carte Restoranlardan sadece 1 restoran, 1 kez rezervasyonlu 
ve ücretsizdir.

Taze sıkılmış meyve suları (ücretli), diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretsiz), night 
club (ücretli), şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suyu (ücretli), Türk kahvesi 
(ücretsiz), yabancı ıç̇ecekler (ücretli).

A'La Carte Restoranlar
Kebabistan Restoran (Türk Mutfağı)
Sambrero Restoran (İtalyan Mutfağı)
Santa Lucia (Meksika Mutfağı)
A'La Carte Restoranlar haftada 1 defa kullanımda ücretsizdir.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Aerobik, animasyon, canlı müzik, dart, plaj voleybolu.
Ücretli Aktiviteler: Banana, bilardo, jet ski.

SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), SPA Center
(ücretli), Türk hamamı (ücretsiz).

ÇOCUK
Tesiste çocuk misafirler için oyun alanı ve 4 12 yaş çocuklar için 10:00-12:00 ve  
14:30-17:00 saatleri arasında (pazar günleri hariç) hizmet veren mini club bulunuyor. 

TESİS HAKKINDA
Side Sun Hotel kendine özgün seçkin mimarisi ve şık atmosferi ile Akdeniz kıyılarının 
tüm büyüsünü bir arada sunmaktadır.

Berber (ücretli), çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretli), genel 
alanlarda wireless (ücretsiz), hemşire (ücretli) kuaför (ücretli), kuru temizleme (ücretli), 
market (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli).

Balayı Uygulaması
Girişte odaya meyve sepeti, şarap ve çeşitli ikramlar. Bir gün için odaya kahvaltı ikramı.
Bir akşam A'La Carte Restoranlardan birinde öncelikli rezervasyon. Balayı çiftlerinin  
SPA salonunda alacakları bir masaj için 20 indirim. VIP set up. Odaya erken giriş ve 
ücretsiz geç çıkış imkanı. 

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

2
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CAN GARDEN BEACH

KONUM

Side Mevkiindeki tesis, Side merkeze 1 km, Manavgat merkeze 4 km, Antalya 
Havalimanı'na 70 km ve Antalya şehir merkezine 75 km mesafede konumlanıyor.

ODALAR
Standart odaların tamamında teras olup, sandalye ve sehpa bulunmaktadır. Odalar 
havuz, ve/veya bahçe manzaralıdır.

Aile odaları, özellikle çocuklu aileler düşünülerek diyazn edilmiş olan aile odalarımız,  
1 ebeveyn odası ve 1 çocuk odası olmak üzere 2 ayrı odadan oluşmaktadır. Ebeveyn 
yatak odası 1 french yatak, çocuk odası 2 single yataktan oluşmaktadır. Standart 
odalarda bulunan bütün özellikler aile odalarda da mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK 

07:00-10:00 Kahvaltı 
10:00-10:30 Geç Kahvaltı 
12:00-14:00 Snack İkramlar
12:30-14:00 Öğle Yemeği 
15:00-15:30 Dondurma Saati
16:00-17:00 Kahve ve Kek Saati (Havuz Bar)
19:00-21:00 Akşam Yemeği 

Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar 
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00 - 00:00 saatleri arasında ücretsiz. 

A'La Carte Restoran rezervasyonlu ve konaklama boyunca 1 defa ücretsiz.
A'La Carte Restoranlar 15.05 - 15.10 tarihleri arası açıktır.

AKTİVİTELER
Tesiste tüm hafta hizmet veren animasyon ekibi ile gündüz saatlerinde havuz oyunları ve 
spor aktiviteleri gerçekleştiriliyor, akşam saatleri ise şovlar ve canlı müzik performansları 
sergileniyor.

Dart (ücretsiz), voleybol, bisiklet (ücretli), aerobik step (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz). 

SPA VE SAĞLIK
Sauna ve buhar odası, türk hamamı, kapalı havuz, fitness merkezi (16 yaşından küçükler 
için uygun değildir) ücretsizdir. 

Güzellik Merkezi uygulamaları ve Güzellik Merkezi uygulamaları ücretlidir.

TESİS HAKKINDA
Dünyaca ünlü Side Antik Kenti’ nde bulunan otelimiz bir yanda binlerce yıllık tarih,  
bir yanda Side’ nin muhteşem deniz ve plajlarıyla içiçedir. Hemen yanıbaşımızda bulunan 
Side Müzesi ve antik tiyatrosunda tarihi bir havayı yakalayacağınız gibi başta Manavgat, 
Alanya ve Antalya’ya giden ulaşım araçlarına da çok yakındır.

Ütü servisi (ücretli), fotoğraf servisi(ücretli), market (ücretli), kuru temizleme (ücretli), 
emanet kasa (ücretli), çamaşırhane (ücretli).

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize 20 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

2
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DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA

KONUM

Akdeniz’in yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz güzelliği Side’de bulunan Diamond Premium 
Hotel & Spa olarak en mutlu anlarınızda yanınızda.

ODALAR
Standart odalar 28 m2' dir. Nehir manzaralı, havuz manzaralı, deniz manzaralı olarak 
konumlandırılmıştır.

Aile odaları 54 m2' dir. Tek banyolu ve çift banyolu seçenekleri bulunmaktadır.

Junior Suit odalar 56 m2 dir.

YİYECEK & İÇECEK 

Ultra Herşey Dahil

Şişeli ıç̇ecekler (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli)

AKTİVİTELER
Animasyon, su jimnastiği, su kayağı (ücretli), canlı müzik, plaj voleybolu, boccia (ücretsiz), 
bilardo (ücretli), aerobik step (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), zumba

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, spa center (ücretli), masaj (ücretli), buhar 
banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz).

ÇOCUK
Mini Club bölümü, 04-12 yaş arası tüm çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için 
tasarlanmıştır. 

Neler yok ki! Aktivite odası, oyun bahçesi, el sanatları etkinlikleri, açık çocuk havuzu, 
mini disco, yarışmalar ve daha neler neler  Mini Club’un hizmet verdiği saatler içerisinde 
düzenlenen özel gündüz aktiviteleri ile minik misafirlerimiz eğlenceye doyacak. 
Dilediklerinde odalardaki çizgi film kanallarında çizgi film izleyebilecek, dilediklerinde 
dans edebilecek, dilediklerinde ise yarışmalarla tatlı rekabetler yaşayacaklar. 

TESİS HAKKINDA
Otopark (açık), odalarda emanet kasası (ücretli), wi-fi (ücretsiz), araç kiralama (ücretli), 
havalimanı transferi (ücretli)

Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

4Sahil
Denize 200 m mesafededir.
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Sahil
Denize 300 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 250 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

DIAMOND BEACH

DIAMOND ELITE HOTEL & SPA

2

KONUM

Side Gündoğdu mevkiinde,  10.000 m2'lik bir alanına kurulu beş katlı otelimizde 288 oda 
ile senenin her günü hizmetinizdeyiz. Konforlu odalar, hijyenik havuzlar, eğlenceli havuz 
oyunları, müzik dolu gece eğlenceleri, lezzetli yiyecekler  

ODALAR
Standart odalar 28m2'den oluşmaktadır. Aile odaları 45-50 m2'den oluşmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK 

Herşey Dahil (10:00-00:00): Güne açık büfe kahvaltı ile başlayabilirsiniz, gün içerisinde 
brunch, öğle-akşam yemeği, snack, dondurma, çay/kahve, pasta, gözleme çeşitleri ve 
gece büfesinden faydalanabilirsiniz. Taze sıkılmış meyve suları, Türk kahvesi ve ithal 
içecekler ücretlidir. Mini bar giriş günü soft içecekler ile doldurulur, değişim su ile yapılır.

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), animasyon, su jimnastiği, jet ski (ücretli), masa tenisi, plaj voleybolu, 
aerobik, boccia, canlı müzik (ücretsiz).

SPA & SAĞLIK
Gün içerisinde sahilde ve havuz kenarında otelimizin sunduğu farklı aktivitelerle 
vakit geçirebilir, bu aktivitelerin tatlı yorgunluğunu gün sonunda spa salonumuzda 
üzerinizden atabilirsiniz. Türk Hamamı, sauna, buhar odası rezervasyonla misafirlerimize 
hizmet vermektedir.

ÇOCUK
Mini Club  (04-12): Çocuklar eğlenceli aktivitelerle vakit geçirecek, oyun bahçesinde 
oynayacak, el sanatları aktivitelerine katılacak, mini disco kısmında müzik ve dansın 
tadını çıkaracak veya açık çocuk havuzunda suyla buluşacak

TESİS HAKKINDA
Sahile sadece 250 m uzaklıkta olan otelin özel plajında mavinin en güzel tonlarının 
sergilendiği serin sulara kendinizi bırakabilirsiniz. Sahilin yanı sıra otelimizde bulunan 
açık, kapalı havuzlarda ve su kaydıraklarında da suyun tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.
Otopark (açık), market, araç kiralama, kasa, havalimanı transferi ücretlidir. 
Evcil hayvan kabul edilmez.

2

KONUM 

Antalya’nın Side Çolaklı bölgesinde bulunan Diamond Elite Hotel&Spa 8000 m2 alanı 
ve 177 odası ile size hak ettiğiniz tatili yaşatmak için hazır! Havuzdan sahile, lezzetli 
yiyeceklerden eğlenceli aktivitelere, gece kulübünden fitness salonuna kadar uzanan 
hizmetiyle lüks ve konforun birleştiği otelimizde sizlere bir konaklamadan çok daha 
fazlasını sunuyoruz.

ODALAR
Standart Oda 28 m2'den oluşmaktadır. Aile Odası 40 m2'den oluşmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Diamond Elite Hotel & Spa olarak, rahatlatıcı ve sıcak bir ortam, deniz ürünlerinden 
Osmanlı mutfağına kadar uzanan geniş lezzet seçeneği ve sunum zenginliği ile 
gastronomi kültürünün en zengin temsilcisiyiz  Taze sıkılmış meyve suları, Türk kahvesi 
ve ithal içecekler ücretlidir. Mini bar giriş günü soft içecekler ile doldurulur, değişim su 
ile yapılır.

AKTİVİTELER 

Masa tenisi, dart, su jimnastiği, plaj voleybolu, aerobik step, boccia, bilardo (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Diamond Elite Hotel&Spa, Side’nin büyüleyici atmosferini hissederken aynı zamanda 
hayalini kurduğunuz spa deneyimini yaşamanızı sağlıyor. Türk hamamından saunaya, 
masajdan spaya  Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, SPA Center (ücretli), masaj 
(ücretli), buhar banyosu (ücretsiz), jakuzi (ücretli), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), 
sauna (ücretsiz).

TESİS HAKKINDA
Diamond Elite Hotel, yalnızca 16 yaş üzeri konuklara hizmet vermektedir. Sahile sadece 
300 m uzaklıktadır. Havuzun yanı sıra otelimize çok yakın olan bu özel plajın bembeyaz 
kumsalında güneşlenebilir, sonsuzluğa uzanan denizde yüzmenin keyfini çıkarabilirsiniz. 
Tek yapmanız gereken kendinizi suya bırakmak, gevşemek ve huzurla yenilenmek. 
Bırakın, mutluluk ve huzur tüm bedeninizi sarsın
Emanet kasası ücretlidir. Wi-fi odalarda ücretli lobbyde ücretsizdir.
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NARCIA RESORT SİDE

KONUM 

Narcia Resort Side, Side Kumköy mevkiinde konumlanmış olup toplam 293 odası 
bulunmaktadır. Side Antik Kenti'ne 5 km, Manavgat' a 8 km, Antalya havalimanına 
55 km, Antalya şehir merkezine 65 km mesafededir.

ODALAR 
Ana Bina Standart Odalar 27 m2'dir. Maksimum 2 yetişkin ve 2 çocuk ya da 3 yetişkin  
1 çocuk konaklamasına uygundur. 

Yan Bina Standart Odalar 21 m2'dir. Maksimum 2 yetişkin ve 1 çocuk ya da 3 yetişkin 
konaklamasına uygundur.

Traş/makyaj aynası, zemin laminant, kasa (ücretli), uydu yayını, saç kurutma makinesi, 
LCD TV, Banyo, su ısıtıcısı, balkon, telefon (ücretli), split klima, elbise dolabı, minibar 
(ücretli), çalışma masası, çay kahve seti, oda servisi (ücretli).

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil
Konsept dahilinde açık büfe Sabah, öğle ve akşam yemekleri, tesisin belirlemiş olduğu 
markalar dahilinde yerli alkollü alkolsüz içecekler 10:00-00:00 saatleri arasında 
ücretsizdir.

07:00-10:00 Kahvaltı
10:00-10:30 Geç Kahvaltı
11:00-18:00 Havuz Snack Bar
11:30-16:00 Gözleme
12:30-14:30 Sahil Snack Bar
12:30-14:30 Öğle Yemeği
13:00-21:00 Çay/kahve ve pasta
16:00-20:00 Dondurma
19:00-21:00 Akşam Yemeği 

Barlar

24 saat Lobby Bar 
10:00-00:00 Pool Bar
00:00-02:30 Disco 
13:00-21:00 Pastane Sıcak içecekler

Osmanlı A'La Carte Restoran (Osmanlı Mutfağı)

A'La Carte Restoran minimum 5 gecelik konaklamalarda 1 kez ücretsiz olarak 
kullanılmaktadır.

AKTİVİTELER
Gündüz ve akşam animasyon ekibi tarafından özel showlar düzenlenmektedir.

SPA VE SAĞLIK
Kendinizi şımartabileceğiniz değişik masaj türleri, güzellik bakımları, sauna, dinlenme 
alanları ve geleneksel Türk hamamı ile bedeniniz ve ruhunuz yenilensin. Deneyimli ve 
yetkin elemanlar tarafından ihtiyaçlarınıza göre programlar hazırlanmasına izin verin.

ÇOCUK
Mini Club 04-12 yaş arası çocuklar için hizmet vermektedir.

Bebek arabası (ücretli), mini club ve oyun bahçesi.

TESİS HAKKINDA
Deniz, kum, güneş ve eğlence dolu bir tatil için, dağların ve akdenizin büyüleyici 
atmosferiyle bütünleşmiş modern mimarisiyle izleri rüya gibi bir tatile davet eden Narcia 
Resort Side'de sizleri davet ediyor.

Tesis özel plajına 350 m mesafede olup gün içinde ücretsiz plaja servis yapılmaktadır. 
Tesiste 1 açık havuz, 1 relax havuz, 1 kapalı havuz mevcut olup her havuzun yanında 
çocuk havuzu bulunmaktadır. 2 bantlı su kaydırağı mevcuttur.

Sahil
Denize 350 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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ENGER BEACH RESORT & SPA HOTEL

KONUM

Tesis Antalya Şehir merkezine 95 km, Antalya Havalimanına 90 km, Manavgat merkeze 
15 km mesafededir. 

ODALAR
Standart Oda: Tesisimizde 187 adet standart odamız bulunmaktadır. Çift kişilik ve tek 
kişilik yatak, merkezi klima (belirli saatlerde), uydu TV yayını, TV'den müzik yayını, direkt 
telefon, banyoda telefon, mini bar, WC, banyolarda duş, saç kurutma makinesi, dijital 
kasa, balkon mevcuttur. Tüm odalar parke zemin kaplıdır.

Ranzalı Aile Odası: Tesisimizde 52 adet ranzalı aile odası bulunmaktadır. Standart 
odadan daha geniş odalardır. 1 french bed ve çiftli ranzadan oluşur. Tek banyolu 
odalardır.

Ara Kapılı Aile Odası: Tesisimizde 20 adet ara kapılı aile odası bulunmaktadır.  
Ara kapılı iki ayrı oda, tek banyolu, bir odada çift kişilik, diğer odada 2 adet tek kişilik 
yatak mevcuttur. merkezi klima (belirli saatlerde), uydu TV yayını, TV'den müzik yayını, 
direkt telefon, banyoda telefon, mini bar, WC, banyolarda duş, saç kurutma makinesi, 
dijital kasa, balkon mevcuttur. Tüm odalar parke zemin kaplıdır.

Engelli Odaları: Tesisimizde engelli misafirlerimiz için özel olarak hazırlanmış 2 adet 
odamız bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil
Tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler herşey dahil konseptindedir. Tesisde herşey dahil 
sistemi sabah saat 10:00' da başlayıp gece saat 24:00'e kadar devam etmektedir.  
Disko da tüm alkollü ve alkolsüz içecekler ücrete tabidir.

A'La Carte Restoranlar
Osmanlı Restoran 
Akdeniz Balık Restoran
A'La Carte Restoranlar haftada birer kez, önceden rezervasyon yaptırmak kaydıyla 
kullanılabilir.

Night Club (ücretli)

AKTİVİTELER
Spor Aktiviteleri: Otelimizde 1 adet tenis sahası. Misafirlerimiz önceden rezervasyon 
yaptırmak kaydıyla sahamızdan ücretsiz olarak faydalanabilirler. Saha ışığı ücretlidir.

Oyun Salonu: Bowling, bilardo, internet cafe, play station, elektronik dart mevcut olup 
ücretlidir.

Disko: 200 kişilik kapasiteye sahiptir. Diskoya giriş ücretsiz olup diskoda içecekler ücrete 
tabidir.

SPA & SAĞLIK
Uzman kadro ve en son teknoloji ile mistik atmosferinde aşağıda belirttiğimiz 
hizmetlerimiz bulunmaktadır. 

Türk hamamı (ücretsiz), sauna (ücretsiz), fitness salonu (ücretsiz), cilt bakım üniteleri 
(ücretli), masaj ve kese (ücretli)

ÇOCUK
Haftada 6 gün (4-12 yaş arası) 10:00-12:00 ve 15:00-17:00 saatleri arası mevcuttur.
Mini Club, Bakıcı (ücretli)

TESİS HAKKINDA
198 adet standart oda, 3 adet engelli odası, 20 adet arakapılı aile odası, 40 adet ranzalı 
aile odası ve 7 adet ekonomik oda bulunan tesiste toplam 268 oda vardır.

Tesisin 150 m mesafede özel plajı mevcuttur. Plajda alınan şezlong, şezlong minderi, 
şemsiye ve plaj havlusu bulunmaktadır. Havuzlarda şezlong, şezlong minderi, güneş 
şemsiyesi, plaj havlusu temin edilebilir. Havlu deskimiz 09:00-12:00 ve 14:00-17:00 
saatleri arası hizmetinizdedir.

Kapalı Havuz: Alan: 143 m2 Derinlik: 140 cm
Açık Havuz: Alan: 1060 m2 Derinlik: 140 cm
Çocuk Havuzu: Alan: 40 m2 Derinlik: 35 cm

Sahil
Denize 150 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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SİDE KUM HOTEL

KONUM

Hotel Side Kum Türkiye’ nin en seçkin turizm merkezi Side yakınında Kumköy mevkiinde 
yer alır.  

Side’ ye 6 km, Manavgat’ a 11 km, Antalya Havaalanı’na 54 km, Antalya şehir merkezine 
ise 64 km mesafededir. Belek Uluslararası Golf sahasına 40 dk mesafededir.

ODALAR
Standart odalar 28 m2 dir.
Balkon, duş, kasa (ücretli), LED TV, minibar (ücretsiz), saç kurutma makinesi,  
split klima, telefon (ücretli), TV uydu yayını, zemin laminant

Aile odaları 38 m2 olup ara kapılıdır.
Balkon, duş, kasa (ücretli), LED TV, minibar (ücretsiz), saç kurutma makinesi,  
split klima, telefon (ücretli), TV uydu yayını, zemin laminant

YIYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı
10:00-11:00 Geç Kahvaltı
10:00-17:00 Gözleme
12:00-14:00 Öğle Yemeği
12:00-15:00 Beach Bar Snack
14:00-17:00 Snack (Ala Carte)
19:00-21:11 Akşam Yemeği
10:00-24:00 Pool Bar
10:00-17:00 Beach Bar
23:00-02:00 Disco
11:00-23:00 Alice Bar

Lobby Bar: 24 Saat

Konsept: Her şey dahil konsepte açık büfe kahvaltı, geç kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, 
çay/kahve, pastane snack ikramlar, gözleme, yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsizdir. 
Taze sıkılmış meyve suları, dondurma ve ithal içecekler ücretlidir.

Barlar 10:00-00:00 arası her şey dahil konseptinde olup 24:00’ten sonra ücretli olarak 
hizmet vermektedir, Lobby Bar 24 saat açıktır. Night Club (ücretli), şişeli ıç̇ecekler 
(ücretli), taze sıkılmış portakal suyu (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı ıç̇ecekler 
(ücretli)

AKTİVİTELER 
Bilardo (ücretsiz), dart (ücretli), masa tenisi (ücretsiz), plaj voleybolu, fitness (ücretsiz), 
masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), türk Hamamı (ücretsiz)

ÇOCUK
Mini Club hizmetimiz mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda wireless (ücretsiz), kuru 
temizleme (ücretli), market (ücretli), ütü servisi (ücretli)

Sahil
Denize 600 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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SİDE PREMIUM

KONUM

Side Premium, lüks mimarisinin yanı sıra, keşfedilecek birçok farklı mekanları bünyesinde
bulundurması sayesinde, misafirlere konaklama süresince sürekli yeni bir yaşam
alanı keşfetme olanağı sağlamaktadır. Akdeniz Havzası'nın tüm doğal güzelliklerini
içinde barındıran Side Premium, Side bölgesinin sakin, şehrin gürültüsünden arınmış
büyüleyici atmosferi ve bu atmosferle bütünleşmiş eşsiz mimarisiyle, 18.000 m² alana
496 oda olarak konumlanmıştır. Antalya şehir merkezine 65 km, denize 70 m kendi
özel sahiline 200 m ve Antalya Havalimanı’na 45 km mesafede bulunmaktadır.

ODALAR
425 adet Standart Oda (30 m²) (5 Engelli Odası): Minibar, TV, uydu yayını, müzik yayını,
internet bağlantısı, banyo ve odada direkt hatlı telefon, merkezi klima, kasa, mermer
ve parke zemin, banyo/duş & WC, makyaj aynası ve saç kurutma makinesi mevcuttur.

48 adet Aile Odası (45 m²) (2 yatak odası): Standart Oda özelliklerine ek olarak;  
2 yatak odası, 1 banyo ve 2 adet TV bulunan aile odası, Akdeniz’in etkileyici ve kusursuz 
manzarasını size sunmaktadır.

23 adet Ekonomi Odası (27 m²) (2 yatak odası): Standart Odadan farklı olarak bu
odaların balkonu yoktur ve otel koridorlarına bakan pencereleri mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00) Ozz Restoran, geç kahvaltı (10:00-10:30) Ozz Restoran, öğle
yemeği (12:30-14:00) Ozz Restoran, akşam yemeği (19:00-21:00) Ozz Restoran, gece
yemeği 24:00-01:00 Ozz Restoran, oda servisi (ücretli, 24 saat).

Barlar

Pool Snack Bar (10:00-00:00), Lobby Bar (10:00-02:00), Beach Bar (10:00-17:00), 
Vitamin Spa Bar - (ücretli) (10:00-18:00), Magic Disco (00:00-03:00), Snack ve 
Aperatifler (Self Servis) Beach Snack (12:00-15:30), Pool Snack (12.00-15.45),  
La Patisserie (14:00-18:00), Irish Pub - (ücretli) (20:00-02:00)

A’La Carte Restoranlar (rezervasyonlu) (19:00-21:00)
Codol (İtalyan Mutfağı) iç mekan 35 kişi (Ücretli - Kişi başı 10 )
Latapet (Osmanlı Mutfağı) iç mekan 35 kişi
A’La Carte kullanımları, 1 haftalık konaklamalarda 1 kez, 2 haftalık konaklamalarda 2 kez
şeklindedir. Üzeri kullanımlar kuver ücreti karşılığında olur.

AKTİVİTELER
Konuklara, sahildeki su sporları merkezinde, her türlü kara, su ve extreme sporlar ile
vücut ve ruhlarını dinlendirme imkanı sunulmaktadır. SPA merkezi içinde bulunan fitness
center’da koşu bandı, dikey kondisyon bisikleti, yatay kondisyon bisikleti, kürek, step,
merkez çok amaçlı GYM aleti, halter sehpası, dumble set, chest press shoulder press,
leg press, seated row, leg extension, leg curl, flat bench, vertical knee raise, adjustable
bench mevcuttur. Ayrıca misafirlerimiz günlük aktiviteler arasında bulunan sabah
jimnastiği, plaj voleybolu, dart, water polo, su jimnastiği, su topu, havuz oyunları,
dans kursları, step gibi çeşitli etkinliklere katılarak günlerini keyifli hale getirmektedir.
Misafirlerin gündüzleri aquapark, zengin gündüz animasyon aktiviteleri ve her türlü
sportif faaliyet ile vakit geçirmeleri sağlanırken, akşamları uluslararası animasyon
ekibinin hazırladığı zengin show programları, dans showları, canlı müzik ve konseptli
partiler beğenilerine sunulmaktadır.

SPA & WELLNES
2000 m²’lik geniş bir alan üzerine Feng Shui felsefesine göre inşa edilmiş olan
Side Premium SPA Merkezi, sadece kapladığı alan itibariyle değil, sunduğu servis
seçenekleriyle de Side bölgesinin en iddalı SPA merkezi olarak değerlendirilmektedir.

ÇOCUK
Minik konukların da unutulmadığı Side Premium, 04-12 yaş grubu için 1.000 m²
alana yayılmış Ozz Kingdom’da çocuklara özel hizmet verilmektedir. Çocuklar için özel
restoran, su kaydıraklı çocuk havuzu, özel oyun alanı, profesyonel eğitimli ve tecrübeli
gözetmenler eşliğinde yaş grubuna göre düzenlenen çocuk showları, çocuklara özel
disco, çocuklara özel sinema hizmeti Kids Kingdom’da verilmektedir.

Side Premium, Ozz Kingdom ile çocukların etkinlikler sırasında eğlence, değişik hobi, 
yenilikleri keşfetme, spor ve dinlence gibi deneyimlerin zevkini, enerjisini ve heyecanını 
dolu dolu yaşayabilecekleri masalsı bir yer sunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Havuz, kapalı kavuz, masa tenisi, dart, aerobik, su topu, fitness programları, sinema,
konseptli partiler, disco hizmetleri ücretsizdir.

Her türlü su sporları, (parasailing, jetski, waterski, ringo, banana, sörf ve yelken dersleri),
dalgıç okulu, masaj ve oyun salonu hizmetleri ücretlidir.

Sahil
Denize 70 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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RAYMAR HOTELS

KONUM

Tesis Antalya Havalimanı'na 80 km ve Antalya merkezine 90 km mesafe bulunuyor.

ODALAR
Standart Odalar maksimum 3 kişi konaklaması için uygundur. 24 m² 1 tek ve 1 çift kişilik 
yatak tipinin mevcut olduğu ve 1 banyodan oluşan oda kategoridir.

Blokajı Tesise Ait Aile Odaları 18 adettir. Maksimum 4 kişi konaklaması için uygundur.  
37 m² 2 yatak odası (1 çift kişilik ve tek kişilik 2 yatak) 1 banyodan oluşan oda kategoridir.

Suit Odalar 2 adettir. Maksimum 3 kişi konaklaması için uygundur. 50 m² 1 yatak odası 
(1 çift kişilik yatak), oturma grubu, 1 banyodan ( jakuzi) oluşan oda kategoridir. Odalar 
VIP olarak dizayn edilmiştir.

Tower Suit Odalar 2 adettir ve maksimum 3 kişi konaklaması için uygundur. 45 m² 
büyüklüğündedir.

Banyo, duş, saç kurutma makinesi, uydu yayını, uyandırma servisi, merkezi ısıtma,  
LCD TV, zemin laminant, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), balkon, merkezi klima, minibar 
(ücretli), oda servisi (ücretli).

YİYECEK & İÇECEK 

07:00-10:00 Kahvaltı
10:00-10:30 Geç Kahvaltı
12:00-17:00 Snack Servis
12:30-14:00 Öğle Yemeği
16:30-23:00 Kek, Çay Kahve
19:00-21:00 Akşam Yemeği
23.30-24.00 Gece Çorbası

Yabancı ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz).

A'La Carte Restoranlar
Türk Osmanlı Mutfağı
Meksika Mutfağı
Balık/Deniz Ürünleri

A'La Carte Restoranlar rezervasyonlu olup 7 günlük konaklamalarda bir kereye mahsus 
ücretsizdir.

7 geceden az konaklamalarda ve 2. kez A'La Carte Restoran rezervasyonu ücretlidir.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Dart, animasyon, plaj voleybolu, basketbol, aerobik step, masa 
tenisi, mini futbol, mini golf

Ücretli Aktiviteler: Oyun salonu, tenis ışıklandırma, su kayağı, bilardo, dalış okulu, rüzgar 
sörfü, langırt

SPA VE SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), SPA Center (ücretli), masaj (ücretli), fitness (ücretsiz), sauna 
(ücretsiz).

ÇOCUK
Çocuklar için (4 12 yaş) mini kulüp, çocuk havuzu ve oyun alanları mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Manavgat mevkiinde denize sıfır olarak konumlanmış tesis, 266 oda kapasitesiyle 
ve değişik oda tipleriyle, modern ve minimalist mimari anlayışı içinde farklı bir soluk 
getiriyor.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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Kas
Antalya’nın önemli tatil beldelerinden olan Kaş, ilçeyi çevreleyen antik döneme ait kentler ve tarihsel değerlerle doyumsuz kültür turları; 
Akdeniz’in derinlerde yarattığı heyecanları doruklarda hissettiren sualtı dalışları; nehirlerde yapılan macera dolu kano turları; ekolojik uyumun 
keşfedildiği doğa yürüyüşleri; derin ve karanlık mağaralara teknik donanımlı mağara dalışları; yüksek dağlardan turkuaz renkli suların 
manzarasına süzülen yamaç paraşütü; Akdeniz’de değerli taşları andıran adalar ile çevreye yapılacak mavi yolculuk ve tekne turları; damak 
tadınıza uygun deniz ürünleri ve yöresel yemeklerden oluşan mönüsü; yüzlerce yılın mirası, el sanatlarının çeşit ve güzelliği ile tüm ziyaretçilerini 
büyülüyor. Doğa, tarih ve kültür zenginliği, alternatif turizm imkanları ve çevresinde yer alan turizm merkezlerinden oluşan renkli yelpazesi ile 
Kaş sizi düşlere davet ediyor.  

Kaş-Fethiye yolunun 30. km’sinde yer alan Kalkan (Kalamaki), güney girişindeki irili ufaklı adaların çevrelediği küçük bir koyda kurulmuş liman 
yerleşkesidir. Bezirgan Düzü’nün, daha batıdaki Ovagelemiş ve Fırnaz köylerinin ürünlerinin sevk edildiği bir liman yerleşmesi olarak bilinen 
Kalkan, son yıllarda gelişerek bölgenin turizm merkezi konumuna gelmiştir. İnanılmaz güzellikteki denizi, her türlü gezi teknesine demirleme 
imkanı veren yat limanı, her kesime yönelik küçük, sevimli, temiz konaklama tesisleri ve özellikle birkaç kilometre içinde ulaşılabilen dağ ve köy 
yaşamı Kalkan’ı görülmesi gereken yerler arasına sokmaktadır.

Kalkan



CLUB HOTEL BARBAROSSA
DORIA HOTEL & YACHT CLUB
CLUB ÇAPA HOTEL
MEİS EXCLUSIVE HOTEL
PENINSULA GARDENS HOTEL
RHAPSODY HOTEL KAŞ
SAYLAM SUITES KAŞ

SEA VIEW OTEL KAŞ
VILLA OTEL TAMARA
HABESOS HOTEL
HERA HOTEL
EKİCİ HOTEL
KALE HOTEL
ASFİYA SEA VIEW HOTEL

ENDA BOUTIQUE
LİKYA RESIDENCE HOTEL & SPA
MİNİ SARAY HOTEL
SAMİRA RESORT
SOOTHE HOTEL KALKAN
VILLA LYCIAN APART OTEL
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Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM

Club Hotel Barbarossa, Meis Limanı’na 5 km, Dalaman Havalimanı’na ise 170 km 
uzaklıktadır.

ODALAR
Club Hotel Barbarossa’da mükemmel bir manzaraya uyanabileceğiniz odalarımızda 
kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz. Dilerseniz üzeri kapalı geniş teraslı, dilerseniz 
standart balkonlu odalarımızda konaklayabilirsiniz. Her odada uydu yayını, kablosuz 
internet erişimi ve klima vardır (süitlerimiz ve VIP odalarımız çift bağımsız klimalıdır.) 
İstediğiniz takdirde bebek yatağı da ilave edebiliyoruz. Her birini özenle döşediğimiz 
odalarımız; Standart kategoride 15-20 m2 genişliktedir.Deniz Deluks Odalarımız  
30-35 m2 arasındadır. Köşe Deluks Odalarımız 30-45 m2 arasındadır ve jakuzilidir. 
Suitlerimiz 35-50 m2 arasında, tümü jakuzili ve balkonludur.

YİYECEK & İÇECEK 
Restoranlar: Havuz Başı Büfe ve Deniz Kenarı A'La Carte Restoran.
Barlar: Havuz Bar, Deniz Bar, Villa Bar.

TESİS HAKKINDA
Bol güneşli, berrak denizli, doğa ile iç içe, tarihi yerleri gezebileceğiniz, heyecanlı sporlar 
yapabileceğiniz, herkesten uzak kalabileceğiniz veya keyifli lezzetler tadabileceğiniz tam 
istediğiniz gibi bir tatile ne dersiniz

Club Hotel Barbarossa size tam istediğiniz gibi bir tatil yaşatmak için en uygun yer. 
Büyüleyici bir gün doğumu ile sabahı yaşayabileceğiniz Bucak Koyu'nda, denize zarif 
bir dokunuşla uzanan Çukurbağ Yarımadası'nda konumlanan Club Hotel Barbarossa 
ve Villalarında güneşli günler hiç bitmiyor. Yazın sımsıcak, kışın canlı ve parlak günlerin 
keyifle birbirini takip ettiği benzersiz bir mevsime sahip Kaş’ın tadını çıkarmanız için  
Club Hotel Barbarossa tüm ekibiyle hizmete hazır.

Kahvaltıdan sonra dilerseniz hemen denize inebilir, dilerseniz etkileyici bir manzaraya 
sahip havuzun keyfini çıkartabilirsiniz. Deniz kenarındaki güneşlenme teraslarımızda 
yeterince dinlendiğini düşünüyorsanız, kiralık kanolarımızdan birine binerek çevreyi 
keşfedebilirsiniz.

KONUM 

Kaş Marina mevkiinde bulunan tesis, şehir merkezine 1 km, havalimanına 150 km 
uzaklıkta bulunmaktadır.

ODALAR
Deluxe Room (50 m² - 2 adet): 2 veya 3 kişi konaklamalar için uygundur.
Superior Deluxe Room (55 m² - 4 adet): 2 veya 3 kişi konaklamalar için uygundur. 
Deluxe King Room (60 m² - 4 adet): 2 veya 3 kişi konaklamalar için uygundur. 
Deluxe Suit (Bali Ev)(105 m² - 2 adet): 4 kişi konaklamalar için uygundur.
Deluxe King Suit (165 m² - 2 adet): Maksimum 6 kişi konaklamalar için uygundur.
Signutere Suit (115 m² - 2 adet): Maksimum 4 kişi konaklamalar için uygundur. 
Deluxe Suit (110 m² - 2 adet) Maksimum 4 kişi konaklamalar için uygundur.
Odalarda balkon, duş, duş perdesi, ıṅternet wireless, kasa, minibar (ücretli), 
saç kurutma makinesi, split klima, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), plazma & LCD TV ve uydu 
yayını bulunmaktadır. Zemin seramiktir. Oda servisi ücretlidir. Deluxe Suit odalarda jakuzi 
bulunmaktadır. Her odanın denize ulaşım için kendine özel iskeleleri bulunmaktadır.  
Bu iskelelerde şezlong, şemsiye ve oturma üniteleri mevcuttur. 

YİYECEK & İÇECEK
Sabah kahvaltısı (08:00-10:00) ücretsiz olup bunun dışında alınan yiyecek, içecekler ve 
dondurma ücretlidir. Taze sıkılmış portakal suyu ve Türk kahvesi ücretsizdir.

AKTİVİTELER
Su altı dalış ve masaj (ücretli) 

TESİS HAKKINDA
Ücretsiz Hizmetler: Emanet kasa, genel alanlarda wireless, uyandırma servisi. 
Ücretli Hizmetler: Doktor, hemşire, çamaşırhane, kuaför, kuru temizleme, market, ütü.

Tesis denize sıfır olup 200 m uzunluğunda plaja sahiptir. Ayrıca yarı olimpik açık havuz 
ve çocuk havuzu bulunmaktadır. 

CLUB HOTEL BARBAROSSA

DORIA HOTEL & YACHT CLUB

Sahil
Denize 200 m mesafededir.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

6
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

CLUB ÇAPA HOTEL

MEİS EXCLUSI E HOTEL

KONUM 

Tesis, Kaş merkeze 5 km ve Muğla Dalaman Havalimanı’na 160 km mesafede bulunuyor.

ODALAR
4 çeşit oda bulunmaktadır.
Yandan Deniz Manzaralı Superior Oda
Full Deniz Manzaralı Superior Oda
Full Deniz Manzaralı Deluxe Oda
Balayı Suiti
Banyo, duş, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), LCD TV, merkezi klima, minibar 
(ücretli), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli, )uydu yayını, parke 
zemin.

YİYECEK & İÇECEK
Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. 

Kahvaltı (08:00-10:00)

Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. 

A'La Carte Restoran rezervasyonlu ve ücretli.

Şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı 
ıç̇ecekler (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), Jakuzi (ücretsiz)

TESİS HAKKINDA
Denize sıfır konumdaki tesisin özel plajı ve açık havuzu bulunuyor. 

Şemsiye, şezlong plaj ve havuzda ücretsiz.

KONUM 

Club Çapa Hotel, Çukurbağ Yarımadası Körfezi'nde, deniz kıyısında yer almaktadır. 

ODALAR
Tüm odalarda deniz ve havuz manzarasının yanı sıra teras veya balkon bulunmaktadır. 
Standart Odalarda maksimum 3 yetişkin konaklayabilir. Duş, minibar (ücretli), saç 
kurutma makinesi, telefon (ücretli), baskül, LCD TV, bornoz, kablosuz internet (ücretsiz).

YİYECEK & İÇECEK
Konuklar, her biri harika ortamlarda enfes Akdeniz lezzetleri ve ferahlatıcı içecekler 
servis eden 2 restoran ve 2 bar arasından dilediklerini seçebilirler.

AKTİVİTELER
Konuklar gece yat gezintilerine çıkabilir veya yakındaki antik, tarihi yerlere düzenlenen 
turlara katılabilirler. Club Çapa Hotel çiftler veya gruplar için organizasyonlar 
düzenlemekte ve dalış, bisiklet veya kano gibi daha hareketli etkinlikler sunmaktadır. 
Dart (ücretsiz), bilardo (ücretsiz), kano (ücretli), jet ski (ücretli), dalış okulu (ücretli), masa 
tenisi (ücretsiz)

SPA VE SAĞLIK
Sauna (ücretli), SPA Center (ücretli), solaryum (ücretli), masaj (ücretli), Türk hamamı 
(ücretli), jakuzi (ücretli), buhar banyosu (ücretli).

TESİS HAKKINDA
Club Çapa, doğal ortamda yorgunluk atmak için ideal bir konumda yer almaktadır. 
Konuklar muhteşem manzara eşliğinde açık yüzme havuzunda yüzüp yorgunluk atabilir 
veya özel plaja gidebilirler. Otel, plaja yemek hizmeti sunmaktadır. Konuklar geceleri 
denizde yüzebilirler. Konuklar havaalanı servisi, ücretsiz Wi-Fi internet erişimi ve 
ücretsiz otoparktan yararlanabilirler.

Ütü Servisi (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz ıṅternet (ücretsiz), kuru 
temizleme (ücretli), kuaför (ücretli), çamaşırhane (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), 
uyandırma servisi (ücretsiz).
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Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 11:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Peninsula Gardens Hotel,  Kaş merkeze 4 km, Dalaman Havalimanı’na 150 km 
mesafededir.

ODALAR
Deniz Manzaralı Odalar (35-45 m² ): Çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak
Deluxe Teraslı-Havuzlu Odalar (35-45 m²): Çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı 
yatak
Junior Suit-Teraslı-Havuzlu Odalar (35-45 m²): Çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki 
ayrı yatak
Superior Deniz Manzaralı Odalar (35-45 m²): Çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı 
yatak
Balkon, bornoz, çay-kahve seti, duş, ıṅternet wireless (ücretsiz), kasa (ücretsiz), merkezi 
klima, minibar (ücretli), oda servisi (ücretli), LCD TV, saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, 
telefon (ücretli), teras, uydu yayını, mermer zemin.

Her oda maksimum 2 kişiliktir.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:30-10:30), Öğle Yemeği (ücretli) (11:00-15:00), Akşam Yemeği (ücretli) 
(18:30-22:30) , Bar (ücretli) (08:30-00:00)
 

Oda Kahvaltı: Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis 
genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Dondurma (ücretli), taze sıkılmış portakal suyu 
(ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretli). Ege Mutfağı A'La Carte 
Restoran rezervasyonlu olup ücretlidir.

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretli), SPA Center (ücretli), Türk hamamı 
(ücretli).

TESİS HAKKINDA
Tesise, 14 yaş altı çocuk kabul edilmiyor.

KONUM

Rhapsody Hotel Kaş, Küçükçakıl bölgesinde Kaş Antalya'da denize sıfır konumdadır. 
Kaş otel merkeze 5 dakikalık yürüme mesafesinde, Dalaman Havaalanı'na 2 saat ve tüm 
büyük şehirlere 50 dk mesafededir. Kaş Antalya arası 220 km'dir. Antalya Kaş otelimiz 
arası araçla 3,5 saattir. 

ODALAR
Deluxe Kısmi Deniz Manzaralı Odalar: 20 m2' dir. 
Premium Jakuzili Deniz Manzaralı Odalar: Cepheden deniz ve Meis Adası manzaralıdır.
Lüx dekorasyona sahip bu odalarımız 25 m2 den başlar ve odalarda jakuzi bulunmaktadır.
Jakuzili Premium Aile Süit: Ön cephe deniz ve Meis adası manzaralıdır. İki bölümden 
oluşup cam bir kapı ile birbirlerine bağlanırlar. İlk bölümde bir king size çift kişilik double 
bir yatak ikinci bölümde ise 2 adet tek kişilik single yatak bulunmaktadır. Yine yüksek 
kalitede ve donanımla dekore edilmiş jakuzili ve hidro masajlı duşlu geniş bir oda tipidir.
Akdeniz’in kristal sularına ve Meis Adası manzarasına uyanacağınız ön cephe deniz 
manzaralı Honeymoon Jakuzili Deniz Manzaralı Odalarda, yine jakuzinizde aynı 
manzaranın tadını çıkaracaksınız. Balayı için önerilir.

YİYECEK & İÇECEK 
Oda Kahvaltı. Şişeli ıç̇ecekler (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve 
suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli).

AKTİVİTELER
Dalış, yamaç paraşütü, restoranlar, barlar, yat turları, hediyelik eşya, kaş butik otelleri, 
dükkanları binbir gece masallarından çıkmışcasınadır ve renkli sokakları, bir devri 
yansıtan mimarisi, anfi tiyatrosu, lahit mezarları, Antalya kaş arası kaya mezarları ile 
tarihin,  Akdeniz ikliminin, mavinin ve yeşilin kaynaştığı cennetten bir köşe... 

TESİS HAKKINDA
Rhapsody Hotellerinde doğanın sesini dinlerken, bütün yılın yorgunluğunu sona 
erdireceksiniz. Konuklarının maksimum rahatı bulması ilkesinden hareketle jakuzili 
odalarından masajlı duş sistemlerine, kendi misafirlerine özel plajına, mutlu bir tatil için 
hazır bekliyor.

PENINSULA GARDENS HOTEL

RHAPSODY HOTEL KAŞ

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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Sahil
Denize sıfır mesafede, özel iskele.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 800 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 12:00

Otelden Çıkış Saati 15:00
Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

SAYLAM SUITES KAŞ

SEA IEW OTEL KAŞ

KONUM

Butik otel  kategorisindeki otelimiz, Akdenizin ruhunu, kalite ve doğallık ile birleştirerek 
eski Antalya yolu üzerinde Kaş’ın harika manzarasına hakim bi mevkide kurulmuştur. 
Plajlara ve merkeze 800 m mesafededir. Dalaman Havaalanı'na 149 km uzaklıktadır.

ODALAR
Suitler: Toplam oda sayısı 20 adettir. 44 yatak kapasiteli (34 queen, 10 twin size) suiteler, 
modern bir dizayna sahiptir ve pastel renklerin hakim olduğu zemini traverten taşlarla 
kaplıdır.  Her suit minibar, telefon, LCD TV/uydu yayını, klima, duşa kabinli banyo, saç 
kurutma makinesi, su ısıtıcı, elektrikli ocak, ütü ve ütü masası, wireless internet, oturma 
grubu, açık mutfak ve mutfak gereçleri ile döşenmiştir. Ayrıca her suitede boydan camlı 
Kaş’ın eşsiz manzarasına sahip oturma gruplu balkon bulunmaktadır.

Junior Suite: 6 adet olup, ölçüleri 45m2’dir. Oturma alanı, yatak, açık mutfak, duşa kabinli 
bir banyo, 1 balkon mevcuttur. 
Master Suite: 12 adet olup, ölçüleri 55m2’dir. 1 salon, acık mutfak, yatak odası ve duşa 
kabinli banyo, 2 balkon mevcuttur.
Penthouse: 2 adet olup ,ölçüleri 90m2’dir.  2 yatak odası, 1 salon, açık mutfak ve ortak 
kullanımlı banyo, 1 balkon mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK 
Sabah kahvaltıları zengin açık büfe şeklinde sunulmaktadır. Henri’s Bistro & Lounge’da 
gün boyu hafif atıştırmalık yiyecek ve içecek servisimiz vardır. S Bar, enfes kokteylerini  
yudumlama keyfini dostlarınızla paylaşıp günün bütün yorgunluğunu atabileceğiniz 
harika bir ortam. Oda Servisi sabah kahvaltıdan aksam 23:00’a kadar devam etmektedir.
Kahvaltı (08:30-10:30), Henri’s Bistro & Lounge (08:30-16:00) , S Bar (16:00-23:00)

TESİS HAKKINDA
Saylam Suites, iş ve tatil amaçlı tüm misafirlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde 
donatılmıştır.

Servis & Hizmetler: Concierge, telefon/fax, ıṅternet hizmetleri, business lounge, 
çamaşırhane hizmetleri, masaj, hava alanı transferi, oda servisi, resepsiyon, bar.

KONUM

Sea View Otel, Kaş’ın en popüler bölgesi Küçükçakıl’da, Kaş merkeze 300 m mesafededir.

ODALAR 
Sea View Otel, modern biçimde döşenmiş ve zarif tasarımlı 19 odası ile konforlu 
konaklama imkanı sunuyor. Kara Manzaralı Deluxe odalar, deniz Manzaralı deluxe odalar 
ve deniz Manzaralı suite odalar mevcuttur. Ücretsiz wi-fi, minibar, klima ve düz ekran 
TV her odada standart olmakta birlikte, bazı odalar deniz Manzaralı balkonlara ve balayı 
suitleri de oda içerisinde jakuziye de sahip.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00-10:00) Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler 
ücretlidir. Şişeli ıç̇ecekler (ücretli), yabancı ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları 
(ücretli), Türk kahvesi (ücretli).

Deniz Manzaralı Panorama Restoran, her gün son derece zengin bir kahvaltı sunarken, 
deniz kenarına konumlanmış olan A’La Carte Restoran ise Akdeniz ve dünya 
mutfağından lezzetler sunuyor.

AKTİVİTELER
Tesis çevresinde kano, dalış, şnorkelli yüzme gibi bir dizi aktivitenin keyfine varabilirsiniz.

TESİS HAKKINDA 
Otelin özel ahşap iskelesi huzurlu bir gün geçirmek için keyifli bir alan.

Meis Adası ve Limanağzı Plaj'ı manzarasına sahip iskelede, Akdeniz’in masmavi sularına 
karşı hayallere dalacak, şehirde bıraktığınızı bütün tasalarınızı unutacaksınız.

Ütü servisi (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz ıṅternet (ücretsiz), 
kuru temizleme (ücretli), çamaşırhane (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz).

Evcil hayvan kabul edilmez.



setur.com.tr194 I KAŞ setur.com.tr

ILLA OTEL TAMARA

KONUM

Butik otel  kategorisindeki Villa Tamara Hotel, Kaş merkeze 4 km uzaklıkta, Çukurbağ 
Yarımadası'nın Meis Adası'na bakan yamacında kuruludur ve denize sıfırdır. 

Dalaman Havalimanı'na 150 km, Antalya Havalimanı'na da 190 km uzaklıktadır.

ODALAR
Otelimizin, 8 Delüx Suit, 4 Balayı Suiti, 14 standart odadan oluşan toplam 26 odası 
bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK 
Misafirlerimiz hotelin terasında Akdenizin nefes kesen eşsiz manzarası eşliğinde 
içkilerini içip yemeklerini yiyebilirler. 

Açıkhava ve kapalı restoranın yanında, hotelimizin terasında ve plajda olmak üzerede 
toplam 2 adet barı vardır.

TESİS HAKKINDA
Hotelimiz, tüm yıl boyunca hizmet veren butik bir işletmedir.

Villa Tamara Hotel'in kendine ait platform plajı, biri deniz suyu, diğeri tatlı su olmak üzere 
2 adette açıkhava yüzme havuzu bulunmaktadır. 

Villa Tamara Hotel misafirlerine free park alanı ve wi-fi hizmeti de sunmaktadır.

Peyzajı muhteşem bir bahçe içinde taş bina olan otelimizde, cırcır böcekleri ve kuş 
sesleri tatilinize eşlik ediyor olacaktır. 

Dalından, portakal, limon, nar, mandalina yiyebilir, yasemin kokusunda sarhoş 
olabilirsiniz.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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Sahil
Tesise ait özel plaj.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

HABESOS HOTEL

HERA HOTEL

2

KONUM

Antalya’nın Kaş İlçesinde Küçükçakıl mevkiinde yer alan Hera Hotel, mavinin ve yeşilin 
buluştuğu muhteşem bir doğada misafirlerine rüya gibi bir tatil sunuyor. 

ODALAR
4 yıldızlı Hera Otel’de 4’ü Suit ve 2’si King Suit olmak üzere toplam 46 oda bulunuyor. 
Split klima, (wireless) kablosuz internet, uydu TV sistemi, telefon, saç kurutma makinesi, 
minibar gibi her türlü konforun eksiksiz olarak düşünüldüğü Hera Otel’de, asansör ve 
yangın alarm sitemi de dahil olmak üzere misafirlerin güvenliği ve konforu için ihtiyacı 
olan her şey mevcut. Çatı katında bulunan suit odalarda ise muhteşem bir manzaraya 
sahip bir teras, şömine ve jakuzi bulunuyor. 

YİYECEK & İÇECEK
Kaş Limanı’nın muhteşem manzarasında yemek yemenin ayrıcalığını yaşayacağınız Hera 
Otel, açık ve kapalı alanda 150 kişilik restoranıyla hizmet veriyor. Özenle hazırlanmış 
sofralarda lezzetin keşfine çıkmak isteyenlerin durağı olan Hera Otel, damak zevkinize 
eşsiz tatlar katacak. Deniz mahsullerini taptaze bulabileceğiniz restoranda, alıştığınız 
lezzetlerin dışında bölgenin yöresel yemeklerinin de tadına varacaksınız.

AKTİVİTELER
Denizin ya da havuzun serin sularına kendinizi bırakabilir, oyun salonumuzda bilardo, 
langırt, masa tenisi oynayabilir, fitness yaparak vücudunuzu formda tutabilir ya da hem 
ruhunuzun hem bedeninizi rahatlatacağınız Hamam & Sauna’nın keyfini çıkarabilirsiniz. 

TESİS HAKKINDA
Dünyanın sayılı yerleri arasında yer alan ve mavinin her tonunu bulabileceğiniz Kaş, 
eşsiz güzellikte bir denize sahip. Hera Otel’in en büyük ayrıcalıklarından biri de bu doğa 
harikasını misafirlerine tüm renkleriyle sunması  

Özel bir plaja sahip olan Hera Otel’de, dünyanın en güzel denizine girmenin keyfini 
yaşayacaksınız. İster Kaş’ın berrak sularında, ister Hera Otel’in havuzunda yüzün; 
kendinizi daha önce hiç böyle hissetmediğinizi fark edeceksiniz.

KONUM 

Habesos Hotel, Kaş şehir merkezinde konumlanmış olup toplam 45 odası bulunmaktadır. 
Dalaman Havaalanı'na 160 km, Antalya Havaalanı’na 185 km, denize sıfır mesafededir.

ODALAR
Standart Odalar: Maksimum 2 yetişkin konaklar.

Süit Odalar: Maksimum 4 yetişkin konaklar. Süit odalarda 1 çift kişilik oda ve 1 oturma 
odası, küçük odada çekyat veya tek kişilik yatak bulunmaktadır.

Odalarda; mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), 
banyo, split klima, bornoz, kablosuz internet (ücretsiz) mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı 

Kahvaltı (08.00-10.00)
Akşam Yemeği (Ücretli) (20.00-22.00)

Kahvaltı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  
Türk kahvesi (ücretli)

HAVUZ & PLAJ 
Tesis denize yürüme mesafesinde olup 1 adet açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Tesis 
misafirleri halk plajını kullanmakta olup plajda alınan tüm hizmetler ücretlidir.

Açık Havuz mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Likya döneminin en gözde şehirlerinden biri olan Kaş; tarihin büyülü kalıntıları ve 
doğal güzellikleri eşliğindeki coğrafyasında misafirlerini büyülüyor. Antalya'nın en 
popüler beldelerinden biri olan Kaş; leziz yemekler sunan restoranları, gece hayatı ve 
çevresindeki doğal güzelliklerle tatillerin vazgeçilmezi oluyor.
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Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Otel Kale, son derece sessiz ve sakin bir yerde bulunmaktadır. Antik tiyatronun yanında 
yer alan yegane oteldir. Buna rağmen sadece 5 dakika içerisinde yaya olarak merkeze 
varabilirsiniz. 

ODALAR
Otel Kale, göze hitap eden berrak ve şık binasıyla kişisel zevklere uygun düzenlenmiş 
2 geniş Junior Suiti, bahçe manzaralı 2 Apartı, bahçe manzaralı 6 küçük odası, 
deniz manzaralı 3 küçük odası, deniz manzaralı 8 comfort odası ve deniz manzaralı  
2 adet apartı ile sizlere hizmet sunmakta. Tüm odalar da duş/tuvalet, klima, balkon ve 
çoğunlukla muhteşem deniz manzarası vardır. Odalarda banyo, tuvalet, banyo havluları, 
klima, terlik, şampuan, sabun, saç kurutma makinası, balkon ve kasa bulunur.

Bahçe Manzaralı Küçük Oda, Deniz Manzaralı Comfort Oda, Deniz Manzaralı Junior 
Suite, Deniz Manzaralı Apart, Bahçe Manzaralı Apart

Kale Otel’den Kaş’ın güzel koyunu, antik tiyatroyu veya yunan adası olan Meis'i 
görebilirsiniz.

YİYECEK & İÇECEK
Otele sadece 80 metre mesafede son derece güzel sahil terasına sahip olan Leymona 
Plaj ve Restauran’a ulaşabilirsiniz. Burada misafirlerimiz için şezlong, şemsiye 
plaj havluları ücretsiz sunulmaktadır. Plajda limon ağaçlarının oluşturduğu enfes 
manzarasıyla günün içerisinde türk mutfağında yer alan aperatifler, taze salatalar, 
deniz ürünleri ve buna benzer yemek çeşitlerinin servisi yapılmaktadır. Ve akşamları ale 
carete restaurant olan Leymona yemek menüsü ile size bağımlılık yaratacaktır.

TESİS HAKKINDA
Otel Kale, sürekli gelen misafirlere sahip olduğundan rezervasyon yaptırmanız önerilir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

KONUM 

Ekici Hotel, Kaş şehir merkezinde 3.200 m2 alan üzerine kurulmuş olup toplam 75 odası 
bulunmaktadır. Dalaman Havaalanı’na uzaklığı 160 km, denize 80 m mesafededir.

ODALAR
Standart Odalar (19-23 m2): 1 yatak odası ve banyodan oluşmaktadır. Çift kişilik 1 yatak 
veya Tek kişilik 2 yatak bulunmaktadır. 
Junior Odalar (19-23 m2): 1 yatak odası ve banyodan oluşmaktadır. Çift kişilik 1 yatak 
veya Tek kişilik 2 yatak bulunmaktadır.
Suit Odalar (19-23 m2): 1 yatak odası, 1 oturma odası ve banyodan oluşmaktadır. Çift 
kişilik 1 yatak ve oturma grubu bulunmaktadır.
Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, 
seramik zemin, oda servisi (ücretli), LCD TV, çalışma masası, banyo, split klima, tıraş/
makyaj aynası, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), terlik, 
buklet banyo ürünleri mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı (08:00-10:00)
Sabah kahvaltısı dışında alınan yerli/yabancı içecekler ve yiyecekler ücretlidir.
Yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),  Türk kahvesi (ücretli)

HAVUZ & PLAJ 
Tesis denize 80 m mesafede olup halk plajı kullanılmaktadır. Plajdaki tüm hizmetler 
ücretlidir. Çocuk havuzu ve açık havuz mevcuttur.

ÇOCUK
Tesiste oyun bahçesi bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Doğal ve tarihi değerlerin iç içe olduğu bu güzelim tatil kasabasında Akdeniz'i koruyan 
Toros Dağları'nın eteklerinde Ekici Hotel’de her adımda tarihi zenginliği hissedebilirsiniz.

Otelde; doktor (ücretli), emanet kasa (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları 
bulunmaktadır.

EKİCİ HOTEL

KALE HOTEL

Sahil
Denize 80 m mesafededir.

Sahil
Denize 80 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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Sahil
Denize 500 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Tesise ait özel plaj.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

ASFİYA SEA IEW HOTEL

ENDA BOUTIQUE

KONUM 

Hizmet verdiği konumda misafirlerine panaromik Kalkan manzarasını izleme imkanı 
sağlayan Asfiya Seaview Hotel; tarihi, turistik, eğlence ve alışveriş merkezlerine 
yakınlığıyla dikkat çekiyor.

ODALAR
Superior odalar 35 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki 
ayrı yatak bulunuyor. 
Havuz Erişimli odalar 30-35 m2'dir. 
Özel Havuzlu odalar 30-35 m2'dir.

Minibar (ücretli), duş, buklet banyo ürünleri, saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı,  
kasa (ücretsiz), oda servisi (ücretli), kablosuz ıṅternet (ücretsiz), banyo, zemin mermer, 
split klima, uydu yayını, teras, balkon, uyandırma servisi, telefon (ücretli), LCD TV.

YİYECEK & İÇECEK
08:00-10:00 Kahvaltı
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm 
içecekler ücretli.
Yabancı İçecekler (ücretli), Şişeli İçecekler (ücretli), Türk Kahvesi (ücretli), Taze Sıkılmış 
Meyve Suları (ücretli).

TESİS HAKKINDA
Farklı dekorlarda 34 oda ile misafirlerine hizmet veren tesisin tüm odalarında; balkon, 
klima, banyo, duş, televizyon, uydu yayını ve kablosuz internet erişimi mevcut.  

16 yaş altı misafirin kabul edilmediği tesiste konaklayan misafirler açık havuz, otopark, 
restoran, bar, tesisin deniz manzarasına hakim restoranı ve özel plajından yararlanabilir.

Kuru Temizleme (ücretli), Ütü Servisi (ücretli),Çamaşırhane (ücretli), Emanet Kasa 
(ücretli).

Evcil hayvan kabul edilmez.

KONUM

Enda Boutique Hotel; Dalaman havaalanına 140 km, Kalkan otogara 500 m, denize  
500 m olup merkeze yürüme mesafesinde olmasına rağmen sessizliğini koruyan 
merkezi bir konumdadır. Talep üzerine otelin özel araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

ODALAR
Otelde toplamda 24 tane standart oda bulunmaktadır. Odalar 2 kişi için uygundur.

Uydu yayını, duş, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, kablosuz ıṅternet 
(ücretsiz), LCD TV, banyo, split klima, uyandırma servisi, buklet banyo ürünleri.

YİYECEK & İÇECEK 
08:00-10:00 Kahvaltı
19:30-22:00 Akşam Yemeği

Sabah kahvaltısı servis saatlerinde restaurantımızdan alınan çay, kahve, ve su ücretsiz 
olup, akşam yemeğinde alınan tüm içecekler extradır. Akşam yemeği A'La Carte 
şeklinde verilir.

Taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli).

TESİS HAKKINDA
Kalkan’ın en güzel konumlarından birine sahip olan Enda Boutique Hotel, 24 özel ve 
butik dizayn edilmiş odası, eşsiz manzarası ve kişiye özel hizmet sunan güler yüzlü ekibi 
ile Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini konuklarına sunmak için bekliyor.

Kalkan plajına 10 dakika yürüme mesafesindedir. Bir adet açık yüzme havuzu ve 1 adet 
çocuk havuzu bulunmaktadır.



setur.com.tr198 I KALKAN setur.com.tr

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KONUM 

Likya Residence Hotel & Spa; sizi, rahatlatıcı, huzurlu ve konforlu bir ortamda sizin için 
özel olarak tasarlanmış bir tatil deneyimlemeye davet ediyor.

ODALAR
Deluxe suit odalar 50 m2’dir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak 
bulunuyor.

Banyo, bornoz, buklet banyo ürünleri, çay-kahve seti, duş, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), 
kasa (ücretsiz), LCD TV, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, telefon 
(ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, mermer zemin.

Master Deluxe Suit 70 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak bulunuyor.
Banyo, bornoz, buklet banyo ürünleri, çay-kahve seti, duş,  jakuzi, kablosuz ıṅternet 
(ücretsiz), kasa (ücretsiz), LCD TV, minibar (ücretli), oda servisi (ücretli), saç kurutma 
makinesi, split klima, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), teras, uyandırma servisi, uydu yayını, 
mermer zemin.

Her odada maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklayabilmektedir.

YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı 
Kahvaltı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretli), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretli), SPA Center 
(ücretli), Türk hamamı (ücretli).

TESİS HAKKINDA
Çamaşırhane (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), genel alanlarda kablosuz ıṅternet 
(ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), ütü servisi (ücretli).

21 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında her yaştan misafir kabul edilmektedir. Diğer 
tarihlerde 16 yaş altı kabul edilmemektedir. Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

KONUM

Mini Saray Hotel, Kaş-Kalkan mevkiinde kurulmuş olup, toplam 12 odası bulunmaktadır. 
Dalaman Havalimanı 160 km, Kalkan Yat Limanı 600 m, Kalkan 3 km mesafede yer 
almaktadır.

ODALAR
Superior Odalar (40 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak 
bulunmaktadır. Odalarda; uydu yayını, duş, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), 
balkon, LCD TV, zemin mermer, split klima, su ısıtıcısı, kablosuz internet (ücretsiz), kasa 
(ücretli) mevcuttur.
Superior Deluxe Odalar (35 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı 
yatak bulunmaktadır. Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz), duş, kasa (ücretli), uydu 
yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, zemin mermer, balkon, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), 
split klima mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı (08.00-10.00)
Kahvaltı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir

SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretli), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), Türk hamamı (ücretli)

Tesis misafirlerine; sauna, hamam ve masaj gibi olanaklarla sağlıklı ve zinde bir tatil 
imkanı sunuyor. Ayrıca tesiste bulunan güneşlenme terasında gün içinde güneşin tadını 
çıkarabilirsiniz.

HAVUZ & PLAJ 
Tesis plaja mesafeli olup 1 adet açık yüzme havuzu mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Deniz manzaralı açık havuza sahip olan Mini Saray Hotel; ulaşım noktaları, alışveriş ve 
eğlence merkezlerine yakın konumu ile misafirlerine avantaj sağlıyor. Tesise, 16 yaş altı 
çocuk kabul edilmiyor.

LİKYA RESIDENCE HOTEL & SPA

MİNİ SARAY HOTEL

Sahil
Denize 250 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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Sahil
Denize 100 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 11:30

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 750 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

SAMİRA RESORT

SOOTHE HOTEL KALKAN

KONUM 

Efsanelerin, tarihin ve güzelliklerin kenti Antalya ve bu güzelim kentin belki de en keyifli 
tatil yörelerinden biri Kalkan... Akdeniz’in eşşiz görünümüne ve doyumsuz mavisine 
kucak açan Kalkan’da, dünya standartlarında bir tesis var. Kalkan'ın müdavimleri bu 
tesisi çok iyi biliyor. Burası Samira Resort; düşlenen tatili gerçeğe dönüştürüyor.

ODALAR
Deluxe Odalar (40 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak bulunuyor. Dağ ve Deniz Manzaralı 
olarak konumlandırılmıştır.
Deluxe Apartlar (80 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak bulunuyor. Dağ ve Deniz 
Manzaralı olarak konumlandırılmıştır.

Balkon, banyo, buklet banyo ürünleri, çay-kahve seti, duş, kablosuz ıṅternet (ücretsiz), 
kasa (ücretli), LCD TV, minibar (ücretli), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, split 
klima, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, zemin seramik.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00-10:00)

Oda Kahvaltı Konaklama: Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis 
genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm yiyecekler ve içecekler 
ücretli.

Şişeli ıç̇ecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı 
ıç̇ecekler (ücretli).

AKTİVİTELER
Animasyon, bilardo (ücretsiz), dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz).

TESİS HAKKINDA
Açık havuz, çocuk havuzu

Çamaşırhane (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme 
(ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli).

KONUM 

Tesis Dalaman Havalimanı'na 122 km, Kalkan Şehir Merkezine 2 km, Kaputaş Plajı’na 
7 km mesafededir.

ODALAR
Standart ve Deniz Manzaralı Oda: Odalarda; teras, uydu yayını, duş, kablolu internet 
(ücretsiz), elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, 
seramik zemin, oda servisi (ücretli), LCD TV, banyo, split klima, uyandırma servisi,  
su ısıtıcısı, mutfak, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon  / Oda + Kahvaltı (08:00 - 10:00)
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ve ücretlidir.
Soothe Hotels Restaurant - Dünya Mutfağı, Snack Bar (10:00 - 17:00)
A la carte restaurant menü üzerinden kişi başı ücretli. Dondurma, şişeli içecekler, yabancı 
içecekler, taze sıkılmış meyve suları, Türk kahvesi ücretlidir.

AKTİVİTELER
Langırt (ücretsiz), bilardo (ücretsiz)

SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretli), masaj (ücretli), Türk hamamı (ücretli), fitness (ücretsiz)

HAVUZ & PLAJ 
Tesis denize 100 m mesafededir. Çocuk havuzu (deniz suyu), açık havuz (deniz suyu)

ÇOCUK
Çocuk havuz aktivitesi, çocuk kaydırağı ve oyun bahçesi mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Otelde; ütü servisi (ücretli), hemşire (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), araç kiralama 
(ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), emanet kasa 
(ücretli), havalimanı transferi (ücretli), plajlara ve şehir merkezine ücretsiz servis, 
çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır. Evcil hayvan kabul edilmez.
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KONUM

Deniz manzaralı Villa Lycian City, Kaş Yeni Yat Limanı'na yaklaşık 3,4 km mesafede, 
teras ve kahve makinesi içeren konaklama birimleri sunmaktadır. Dağ manzaralı tesis, 
Kaş Pazarı'na 3,6 km, Helenistik Tiyatro'ya ise 3,8 km mesafededir.

ODALAR
Standard Apart Daire (Havuz Manzaralı, Bahçeli)
Apart Daire (Deniz Manzaralı, Havuz Kenarı)
Family Villa (2 Yatak Odası, Kısmi Deniz Manzaralı, Havuz Kenarı)
Superior Villa (2 Yatak Odası, Kişiye Özel Havuzlu, Deniz Manzaralı)
Superior Villa (3 Yatak Odası, Kişiye Özel Havuzlu, Deniz Manzaralı)
Superior Villa (4 Yatak Odası, Kişiye Özel Havuzlu, Deniz Manzaralı)
Standard Stüdyo
Villada 4 yatak odası, düz ekran uydu TV, bulaşık makinesi, tam boy buzdolabı/derin 
dondurucu ve fırın içeren donanımlı bir mutfak, mutfak eşyası, tabak, çatal ve mutfak 
gereçleri, çamaşır makinesi ve küvetli bir banyo bulunmaktadır.

AKTİVİTELER
Dalış (ücretli), kano (ücretli), yamaç paraşütü (ücretli)

HAVUZ & PLAJ 
Tesis, plaja 100 m mesafededir. Şezlong - şemsiye ve plaj havlusu ücretsizdir.  
Açık yüzme havuzu mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Tesis, konuklarını eşsiz bakir doğası, Türkiye'nin rutubetsiz hava anlamında üç yerinden 
birisi olan, berrak denizi ve Likya medeniyetinin beşiği Kaş'ta ağırlamaktadır.

Otel genelinde kablosuz internet (ücretsiz) mevcuttur.

Evcil hayvan veya rehber hayvan kabul edilmez.

Balayı Uygulaması
Odaya şarap ikramı, oda süslemesi, odaya meyve sepeti ikramı

ILLA LYCIAN APART OTEL

Sahil
Denize 100 m mesafededir.

Otele Giriş Saati 14:00

Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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SETAIR
SETUR DUTY FREE

SETUR SELECT
YETKİLİ SATIŞ ACENTELERİMİZ
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SETAIR
Zamanı değerli olanların tercihi, zamanla yarışan müşterilerine diledikleri yerden 
diledikleri zamanda uçuş garantisi veren Setair Hava Taşımacılığı, deneyimli ekibi ve 
son teknolojiye sahip filosu ile uçmayı keyif haline getiriyor.

Koç Holding tarafından 1990 yılında kurulan Setair Hava Taşımacılığı ve Hizmetleri A.Ş., 
özel uçak ve helikopter kiralama hizmetiyle müşterilerine, son teknoloji ile donatılmış 
hava araçları ve deneyimli uçuş ekibi ile güvenli ve konforlu bir uçuş keyfi yaşatıyor.

Bünyesindeki 14 yolcu kapasiteli 2 adet ultra uzun menzilli 2017 Model Falcon 8  ve 
2015 Model Falcon 7  tipi jetler, 9 yolcu kapasiteli 2 adet Leonardo (Agusta Westland) 
AW139 tipi helikopterler ve 1 adet 8 yolcu kapasiteli Cessna Grand Caravan C208 tipi 
deniz uçağı ile Setair; konforlu ve güvenli hizmet kakalitesi, deneyimli uçuş personeli, 
7/24 ulaşılabilirliği ile müşterilerinin kendilerini 'ayrıcalıklı' hissetmelerini sağlıyor.

Arkanıza rahatça yaslanın, Setair ile uçuyorsunuz
Maksimum Uçuş Güvenliği’ni temel prensip olarak belirleyen ve tüm uçuş araçlarında, 
yurtiçi ve yurtdışı havacılık otoriteleri olan ICAO, EASA, JAA, FAA ve SHGM tarafından 
belirlenen yasal mevzuat ve şartlarına uyan Setair’i tercih edenler, donanımlı ve uzman 
teknik ekibin verdiği güvenle arkalarına rahatça yaslanarak seyahat yapma imkanı 
buluyorlar

Pilotlara en yüksek standartlarda eğitim
Müşterilerine modern, konforlu ve güvenli bir uçuş hizmeti sunan Setair, Türk Silahlı 
Kuvvetleri kökenli deneyimli pilotlarını, yılda 2 kez yurtdışına özel eğitimlere göndererek, 
pilotların mesleki olarak kendilerini yenilemeleri ve sürekli gelişimlerini destekliyor.

Setair ile uçuş keyfi, sanki evinizdeki gibi
Müşterilerinin konforunu göz ardı etmeyen Setair; deri koltukları, zengin çeşitli ikram 
servisi, uçuş boyunca yararlanabilecekleri video ve audio sistemi ve güler yüzlü kabin 
ekibi ile müşterilerine vaktin nasıl geçtiğini unutturuyor.

Zamanı değerli olanların tercihi
Müşterilerinin belirlediği zamanlarda, havaalanında herhangi bir rötar yaşamadan ve sıra 
beklemeden sunduğu özel uçuş hizmeti ile Setair, zamanı değerli olan tüm müşterilerine 
uçuş öncesi ve sonrasında unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor.

SHY-145 / JAR-145 Onay Sertifikası’na ve ISO-9001 Kalite Sertifikası’na da sahip 
olan Setair, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ve uluslararası tüm sivil havacılık 
kuruluşlarının talimat ve kurallarına, ilgili şartnameler ve standartların gerekliliklerine 
uyarak, uçuş ve bakım planlamalarında gösterilen faaliyetleri öngörülen sürede yürüterek 
gerçekleştirmekte, envanterinde bulunan hava araçları ile müşteri memnuniyetini de 
sağlayarak uçuşlarını sürdürmektedir.

Setair uçaklarını, Atatürk Hava Limanı’ndaki 1500 m²’lik hangar, bakım ve konaklama 
hizmetlerini içeren tesislerde, helikopterlerini ise 700 m²’lik hangar ve bakım ünitelerinin 
yer aldığı Arçelik Tuzla Heliport’de hizmete hazırlıyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için www.setair.com.tr  0212 465 48 55
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Setur Duty Free
Tüm yurda yayılan havalimanları, kara sınır kapıları ve deniz limanlarında

20.000 m2'yi aşkın 50 mağaza ile hizmetinizde...

• İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı
• Samsun Çarşamba Hava Limanı
• Gaziantep  Hava Limanı

• Kapıkule-Bulgaristan Sınır Kapısı Mağazası
• Hamzabeyli-Bulgaristan Sınır Kapısı Mağazası
• İpsala-Yunanistan Sınır Kapısı Mağazası
• Sarp-Gürcistan Sınır Kapısı Mağazası
• Habur-Irak Sınır Kapısı Mağazası
• Van Kapıköy-İran Sınır Kapısı Mağazası
• Çıldır Aktaş-Gürcistan Sınır Kapısı Mağazası
• Dilucu-Nahçıvan Sınır Kapısı Mağazası
• Esendere-İran Sınır Kapısı Mağazası
• Habur -Irak Sınır Kapısı Mağazası
• Posof-Gürcistan Sınır Kapısı Mağazası

• İzmir Çeşme Limanı Mağazası
• Aydın Kuşadası Liman Mağazası
• Muğla Bodrum Liman Mağazası
• Muğla Yalıkavak Liman Mağazası
• Muğla Marmaris Liman Mağazası
• Balıkesir Ayvalık Liman Mağazası 

Hava Limanı Mağazalarımız Sınır Kapıları Mağazalarımız Deniz Limanı Mağazalarımız

• Erbil (Kuzey Irak) Mağazası

Diplomatik Mağaza
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MURAT REİS AYVALIK

SeturSelect ile büyülü ve benzersiz bir yolculuk
SeturSelect herhangi bir tarih ya da tura bağlı kalmadan, uzman tatil danışmanları 
tarafından her ayrıntısı istek ve zevklere göre tasarlanmış seyahat seçenekleri ile 
hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.

SeturSelect’in balayı, spor, gurme, kültür, aile, macera, spa ve deniz kategorilerinden 
oluşan temalarındaki tüm detaylar, kişisel zevkler ve beklentiler doğrultusunda kişiye 
özel olarak şekillendiriliyor. Gideceğiniz destinasyondaki size en uygun otel seçenekleri
derlenip, lüks ve rahatlığın yanında size hitap ediyor olması da göz önünde bulunduruluyor. 
En leziz yemekleri tadabileceğiniz restoranlar ve seyahatinizi renklendirecek etkinlikler 
bu amaç gözetilerek hazırlanıyor. Böylelikle size özel konaklama olanakları, damak 
tadınıza en uygun lezzetler, zevkinize hitap edecek konserler ve turlar sizinle buluşuyor. 
Tüm bunlara ek olarak ulaşım alternatifleri, vize işlemleri, rehberlik hizmetleri, turlar ve 
aktiviteler dahil her şeyin en ince ayrıntısına kadar planlandığı SeturSelect programları 
ile dünyanın eşsiz coğrafyalarındaki farklı kültürler başka bir açıdan keşfediliyor.

Tropik tatilin en iyi adreslerinden biri olan Karayiplerden, antik çağın gizemini görkemli 
yapılarıyla günümüze taşıyan Yunanistan’a  Köklü Pers kültürünü dünyaya anlatan 
İran’dan, birçok farklı canlı türünü barındıran Madagaskar’a  Asırlara meydan okuyarak 
bugüne ulaşan ihtişamlı tapınak Angkor Wat’a ev sahipliği yapan Kamboçya’dan, 
coşkuyla akan Niagara Şelalesi’nin taçlandırdığı doğasıyla Kanada’ya  Elli yıllık klasik 
arabalarla sokaklarını keşfettiğiniz Küba’dan, modanın nabzını tutan Milano’ya   
Kayıp bir uygarlığın mirası Machu Picchu’yu zirvelerinde saklayan Peru’dan, insanlığın 
ayak izlerinin ortaya çıktığı yerlerden biri olan Tanzanya’ya birçok destinasyonla yepyeni 
hikayeler yaratacağınız seçenekler SeturSelect’te sizleri bekliyor.

Konusunda uzman ve SeturSelect portföyündeki destinasyonları birebir deneyimlemiş 
seyahat danışmanlarımız, aklınızdaki rotaya uygun, tamamen size özel bir seyahat 
tasarlayabilirken, diğer yandan seyahat tasarımının ötesinde, hayalinizdeki tatil anlayışı 
ile örtüşecek hazır tur setlerini de sunabiliyorlar.

50 yılı aşkın bir tecrübenin ürünü olan SeturSelect’i seyahatin çok ötesinde kılan 
özelliklerden biri de dünyaca ünlü ürün ve markalarla gerçekleştirdiği işbirlikleri  
SeturSelect; Abercrombie&Kent, Virgin Limited, Orient Express ürünlerinin yanı sıra 
Four Seasons Preferred Partner, Starwood Luxury Privilege ve Mandarin Oriental  
Fan Club üyelikleri ile de misafirlerine özel avantajlar sunuyor.

Birbirinden özel isimlerle eşsiz turlar
Kişiye özel seyahatin markası SeturSelect, konusunda uzman kişilerle düzenlediği 
tematik turlarla dünyanın farklı destinasyonlarını başka bir açıdan keşfediyor. Ayhan 
Sicimoğlu ile Cote d’Azur’da Fransızlar’ın sanat anlayışını ve eşsiz Akdeniz lezzetlerin 
keşfedebilir ya da Gubbio ormanı derinliklerinde Trüf Mantarı avına çıkabilirsiniz. 
SeturSelect’in, her ayrıntısı düşünülmüş birbirinden özel bu turları arasında mutlaka size 
uygun bir seçenek bulacaksınız.

Sedventure ile heyecanlı, gizemli ve konforlu bir macera
SeturSelect’in alternatif seyahatler programı Sedventure ise Antartika’dan Afrika’ya, 
Güneydoğu Asya’dan Orta Amerika’ya farklı kültürlerin, benzersiz doğanın ve bir macera
olarak seyahatin izini sürüyor. Keşfedilmemiş rotaların yanısıra, klasik destinasyonlarda
dahi sıra dışı ve limitleri zorlayan, adrenalin ve macera dolu deneyimler sunan 
Sedventure’ın, tamamen tercihlerinize göre şekillenecek kişiye özel veya grup turları ile 
“Dünya Varmış” diyeceksiniz.

www.seturselect.com  444 97 79
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AYF TURİZM

İGES TURİZM

BLU TRAVEL 

TUR 312

TUR 312

TUR 312

TUR 312

TUR 312

DİVERSO TURİZM

ULTRA TURİZM

KAHRAMANLAR TURİZM

MAKKHI TRAVEL

MATRI  TURİZM

ARDA TURİZM

PARK TURİZM

GRANIKOS TRAVEL

ADA'T TURİZM

MORİNGA TOUR

FOLLOW ME TURİZM

ÇOTANAK TURİZM

NİSAN TURİZM

BUFERA TURİZM

365 TURİZM

BEYTUR TURİZM

LİFE TURİZM

BLUE ROUTE TRAVEL

KEOPS TURİZM

WORLD SELECTION

AZMİHAN TURİZM

BERMUDA TOURS

EDFA TURİZM

MİS TURİZM

MOBA TURİZM

METROPEN TURİZM

PAGOS TRAVEL 

SEDNA TRAVEL 

SEDNA TRAVEL 

DÖNGEL TURİZM

ALLY GO - ALİCE TURİZM

KOCAELİ TURİZM

BYETOUR TURİZM

ALPER TURİZM 

ALTINDERE TURİZM

ORAZ TURİZM

MODİ TURİZM

EDFA TURİZM

SERDİVAN TURİZM

H-G TURİZM

YETKİLİ SATIŞ ACENTELERİMİZ

MİTHAT SARAÇOĞLU CAD. (Big Chefs Restaurant Karşısı) GÖKKUŞAĞI APT. 3A, 01130

TOROS MAH. ALİ SEPİCİ BULVARI BÜŞRA APT. NO:27/C

SİMON BOLİVAR CAD. DUYU SOK. NO:2 

ESKİŞEHİR YOLU 1/B 100 ÇANKAYA

KARDELEN MAH. BAŞKENT BULVARI 1B/07 BATIKENT

ESKİŞEHİR YOLU C1 KAT NO:101 ÇAYYOLU 

TURAN GÜNEŞ BULV. 1. KAT NO:101 ORAN - ÇANKAYA

BİRLİK MAH. B1 KAT NO:16/A YILDIZ - ÇANKAYA

SELANİK CAD. NO:52/6 KIZILAY 

KIZILIRMAK MAH. 1443 CAD. NO:15-1

ANDİFLİ MAH. HASTANE CAD. NO:18/1 

NOVADA AVM D-400 KARAYOLU ÜZERİ SORGUN CAD. (Manavgat Otogar Yanı) 8096 SOK. NO:5

BURHANETTİN ONAT CAD NO: 79 / 1-A 

İHSANİYE MAH. 2. ER SOK. AGORA ÇARŞI NO:8A/11

MUDANYA YOLU 7. KM NO:754 

KEMALPAŞA MAH. KAYSERİLİ AHMET PAŞA CAD. 15-C 1-2, 17000 

HACIKAPLANLAR MAH. 718 SOK. NO:6 ZEMİN KAT

CUMHURİYE MAH. CENGİZ TOPEL CAD. 32/B TEPEBAŞI

MUAMMER AKSOY BULVARI NO:64/C 27090 

HACI MİKTAD MAH. ATATÜRK BULVARI 9/A 

ATAKÖY 9. KISIM ATRİUM ÇARŞISI NO:42 

MERKEZ MAH. SPOR SOK. NO:28/A 

BAHÇELİEVLER MAH. DELİ HÜSEYİN PAŞA CAD. ÖDÜL SOK. NO:2/1D, 34180 

DEFNE 06 MAH. KEMAL SUNAL CAD. B. B BLOK ATRIUM MAVİ ÇARŞI K:1 NO:110 

ZEYTİNLİK MAH. FİŞEKHANE CAD. SELİMBEY PASAJI, NO:10 D: 32, 34140

ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO:13/B 

NAZIM HİKMET BULVARI CONCEPTA PLAZA 79/81 B BLOK ZEMİN KAT NO:25

BAĞDAT CAD. ALEVOK APT. NO:275-3 K:2 

MERKEZ MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. NO:19/A 

NİSPETİYE MAH. AYTAR CAD. GÜREL APT. NO:35/C 1. LEVENT

İÇERENKÖY MAH. ALAN ALDI CAD. NO:6/A ATAŞEHİR 

OSMANAĞA MAH. SÖĞÜTLÜÇEŞME CAD. ÖZKAN HAN NO: 37/7 

MİMAROBA MAH. MUSTAFA KEMAL BULV. COLORİST AVM A BLOK NO:4AB, 34535 MİMAROBA

BATI MAH. EROL KAYA CAD. NO:77 

AKDENİZ MAH. 1352 SOK. NO:2 D:1 

SANAYİ MAH. ÖMER TÜRKÇAKAL BULVARI NO:7 K:-1 İZMİT

KEMALPAŞA MAH.CUMHURİYET SK. NO:66/1  İZMİT

TRABZON BULVARI MENDERES MAH. MİS APT. ALTI NO:74/C 

MİMAR SİNAN MAH. MURAT CAD. SOSYAL TESİS NO:45/A 

KEMALPAŞA MAH. HÜRRİYET CAD. GÜNBÜZ APT. NO:15/B İZMİT

BEDİR MAH. ATASEVEN CAD. KENT PLAZA ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ NO:2/B18 SELÇUKLU

ATATÜRK CAD. NO:8  MUĞLA

KÜLTÜR MAH. İSMET İNÖNÜ BULVARI ALTIN ANAHTAR APT. ZEMİN KAT NO:138/1

OASİS AVM NO:83/B 15/16/17 

SELİMİYE MAH. LİSE CAD. ZEMİN KAT NO:6 

CUMHURİYET CAD. BAŞOĞLU İŞHANI 93/1 

ARABACI ALANI MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:33 İÇ KAPI NO:107 

MİMAR SİNAN MAH. ATATÜRK BULVARI 241/

ADANA-MERKEZ

ADANA-ÇUKUROVA

ANKARA-ÇANKAYA

ANKARA-KENTPARK AVM

ANKARA-ATLANTİS AVM

ANKARA-GORDION AVM

ANKARA-PANORA AVM

ANKARA-365 AVM

ANKARA-KIZILAY

ANKARA-SÖĞÜTÖZÜ

ANTALYA-KAŞ

ANTALYA-NOVADA AVM

ANTALYA-MERKEZ

BURSA-NİLÜFER 

BURSA-GEÇİT

ÇANAKKALE-MERKEZ

DENİZLİ-PAMUKKALE

ESKİŞEHİR-MERKEZ

GAZİANTEP-MERKEZ

GİRESUN MERKEZ

İSTANBUL-ATAKÖY

İSTANBUL-AVCILAR

İSTANBUL-BAHÇELİEVLER

İSTANBUL-BAHÇEŞEHİR

İSTANBUL-BAKIRKÖY

İSTANBUL-BOSTANCI

İSTANBUL-ESENYURT

İSTANBUL-CADDEBOSTAN

İSTANBUL-ÇEKMEKÖY

İSTANBUL-ETİLER

İSTANBUL-İÇERENKÖY

İSTANBUL-KADIKÖY

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL-PENDİK

İZMİR-ALSANCAK 

KOCAELİ-BURDA AVM

KOCAELİ-MERKEZ

KAHRAMANMARAŞ

KAYSERİ-KOCASİNAN

KOCAELİ-MERKEZ

KONYA-KENT PLAZA AVM

MARMARİS-MERKEZ

MERSİN-AKDENİZ

MUĞLA-BODRUM

ORDU-MERKEZ 

RİZE-MERKEZ

SAKARYA-SERDİVAN 

SAMSUN-ATAKUM

(322) 458 80 03

(322) 454 21 60

(312) 439 91 00

(312) 232 50 12

(312) 256 56 46

(312) 236 73 63

(312) 491 41 00

(312) 450 07 08

(312) 266 44 44

(312) 285 08 30

(242) 836 10 62

(242) 753 35 35

(242) 322 71 00

(224) 999 01 15

(224) 244 70 10

(286) 217-1011

(532) 645 85 03

(222) 202 00 85

(342) 338 94 94

(454) 201 18 18

(212) 661 94 30

(212) 590 00 00

(212) 677 32 30

(212) 669 83 56

(212) 570 11 18

(216) 361 36 36

(212) 852 53 53

(216) 302 29 61

(216) 640 52 23

(212) 358 16 18

(216) 572 75 55

(216) 414 64 14

(212) 924 84 81

(216) 354 15 45

(232) 445 93 00

(262) 502 10 10

(262) 323 88 11

(344) 231 26 00

(352) 224 06 74

(262) 270 00 00

(332) 353 00 38

(252) 412 26 38

(324) 233 06 07

(252) 317 05 05

(452) 666 44 88

(464) 214 82 44

(264) 242 00 08

(362) 233 43 43



GENEL MÜDÜRLÜK / ÜMRANİYE
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:4/1 Ümraniye / İstanbul

0216 554 37 00

SUADİYE
Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi No:439 Kadıköy / İstanbul

0216 227 11 00

NİŞANTAŞI
Meşrutiyet Mahallesi Vali Konağı Caddesi Hacı Mansur Sokak No: 2/B Nişantaşı, Şişli / İstanbul

0212 942 36 60

ANKARA
Kavaklıdere Sokak 5/B Kavaklıdere / Ankara

0312 457 47 00

İZMİR
Kültür Mahallesi Vasıf Çınar Bulvarı Arkadaş Apt. No:19/B Alsancak

0232 488 06 06

www.setur.com.tr www.seturbiz.com
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