SERVİSLER
Kahvaltı
Geç kahvaltı
Öğle yemeği
Gözleme
Snacks
Pasta Saati
Akşam yemeği
A’la Carte
Gece Büfesi

SAAT
07:00 - 10:00
10:00 - 10:30
12:30 - 14:00
12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
16:30 - 17:30
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
23:00 - 06:00

MEKÂN
Ana Restoran
Ana Restoran
Ana Restoran
Gözleme Çadırı
Snack Restoran
Ana Restoran
Ana Restoran
A’la Carte Restoran
Ana Restoran

MENÜ
Açık Büfe
Açık Büfe
Açık Büfe/Diyet Büfesi
Gözleme Çeşitleri (Haftanın bir günü kapalı)
Açık Büfe
Tuzlu ve tatlı kuru pasta çeşitleri
Açık Büfe /Diyet Büfesi/Dondurma
İtalyan, Balık
Mini Açık Büfe

*Bir gün sonrası için A’la Carte rezervasyonunuzu saat 09:00-13:00 arası resepsiyonun yanında bulunan Kiosk ile
yapabilirsiniz. Haftada bir gün bütün A’la Carte Restoranlar kapalıdır. Otelde kalış süresi boyunca (minimum 5 gece
konaklamalarda A’la carte restoran kullanılabilmektedir) rezervasyonlu 1 kez ücretsiz, daha sonra yapılan
rezervasyonlar için seçilen her menü için kişi başı 15 Euro servis ücreti oda hesabınıza eklenecektir. A’la Carte
restoranlar 01.05 tarihi itibariyle açıktır.

MEKÂN
Lobi Bar

SAAT
24 saat

Havuz Bar
Ana Restoran
Ana Restoran
Disko Bar

10:00 - 24:00
12:30-14:00
19:00-21:00
23:00 - 02:00

İÇECEKLER
Yerli alkollü içecekler (rakı, fıçı bira, cin, şarap, votka, kanyak, yerli likör
çeşitleri), alkolsüz soğuk ve sıcak içecekler ve 6 çeşit yabancı alkollü içecek
Lobi bardaki aynı içecekler
Rakı, fıçı bira, cin, şarap, votka, alkolsüz soğuk içecekler, çay ve kahve çeşitleri
Rakı, fıçı bira, cin, şarap, votka, alkolsüz soğuk içecekler, çay ve kahve çeşitleri
Lobi bardaki aynı içecekler.(Sıcak içecekler hariç)

*İçecek servisi bardak ile yapılır. Şişe servisi mevcut değildir. Plaj ve havuz kenarında kırılmalara karşı güvenlik
nedeniyle polikarbon bardak, diğer alanlarda cam bardak kullanılmaktadır. İçecekler self servistir.

ÜCRETSİZ SERVİSLER
Minibar günlük ücretsiz olarak doldurulur. Minibarda su, soda, kola,2 çeşit meşrubat bulunmaktadır. Saat
16:00 ‘den sonra minibar servisi yoktur.
Plajda şezlong, şemsiye(tente),plaj havlusu, şezlong minderi. Havuzlarda şezlong, şemsiye, minder, plaj
havlusu. Plaj havluları, resepsiyondan temin edilen havlu kartı ile günde 1 kez 09:00-15:00 saatleri arasında SPA
Merkezinden değiştirilebilir. Havlu kartı kaybında kart başına 10 Euro alınır.
Dijital emanet kasası.
Amfitiyatro, kütüphane, disko, otopark, hamam, sauna, fitness center, animasyon, masa tenisi, tenis kortu
(gündüz kullanımı), tenis topu (depozitolu), raket (depozitolu), mini club, su jimnastiği, darts klasik, plaj voleybolu.
Aquapark saatleri 10:30-12:00 ve 14:30-16:30 arasıdır (mevsim ve hava şartlarına bağlı olarak değişebilir).
Mini Club ( 4-12 yaş arası çocuklar için ) 10:30-12:00 ve 14:30-17:00 saatleri arasıdır. Haftada 1 gün kapalıdır.
Kablosuz internet (lobide).
ÜCRETE TABİ OLAN SERVİSLER
Konsept haricindeki diğer yerli ve yabancı içecekler, taze sıkılmış meyve suları, oda servisi (seçili menüden 00:01 07:00 arası) çamaşırhane, terzi, çocuk bakıcısı, kuru temizleme (otel dışında) gala aktiviteleri, bebek arabası, tenis
kortu ışıklandırması, masaj, sağlık hizmetleri, doktor, fax, telefon, SPA merkezi (masaj, kese köpük, cilt bakımı vb.)
09:00-20:00 arası, kuaför, market, derici, fotoğrafçı, business kablosuz internet. Su sporları aktiviteleri otele ait
değildir.

GENEL UYGULAMALAR
Giriş günü odalara giriş saati 14:00; çıkış günü ayrılış saati 12:00 ‘ dir. Giriş günü akşam yemeği ile başlar, çıkış
günü öğle yemeği ile son bulur. C/out işlemi yapılırken oda anahtarı ile beraber misafirin kol bandı ve havlu kartı
alınır.
Otelde kol bantı kullanılması zorunludur.
Otelin müsaitliğine göre geç çıkış veya erken giriş ücrete tabidir.
Oda kartı kaybında 5 Euro alınır.
SPA Merkezi ve Fitness Center kullanımı 16 yaşından küçük çocuklar için ebeveynleri ile mümkündür.
Yasa gereği odalarda ve kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaktır.
Genel alanlarda ve odalarda cep telefonu, para ve değerli eşya kaybından otel sorumlu değildir. Değerli
eşyalarınız için odalarda emanet kasası mevcuttur.
Yasa gereği 18 yaşından küçüklere alkollü içecek servisi yapılmaz, 16 yaşından küçükler diskodan
faydalanamazlar.
Gündüz saatlerinde restorana plaj giysileri veya ıslak kıyafetlerle girmemenizi ve akşam yemeğinde de uygun
kıyafet tercih etmenizi rica ederiz.
Doktor muayenesi ve sağlık hizmetleri ücretlidir. Doktor belirli saatlerde otelde bulunmaktadır. Bu saatler
dışında resepsiyona başvurmanız rica olunur.
Tesis içerisinde bulunan özel işletmelerin hizmetleri ve su sporları otele ait olmayıp, otel sorumluğunda
değildir.
Hizmet yer ve saatleri, restoran ve barların yerleri, saatleri, kapalı bulunması mevsim şartlarına ve otel
idaresinin kararlarına göre değişebilir.

