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OTEL BİLGİLERİ
GENEL BİLGİLER
Açılış Tarihi
Kategori
Büyüklük
Oda - Yatak Sayısı
Konsept
Plaj Özellikleri
Denize Konum
Konuşulan Diller
Evcil hayvan
Yerleşim

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1996
Özel Kategori Otel
8.000 m2 - 4 Blok (Her Blok 2 kat)
127 Oda / 400 Yatak
Her Şey Dahil
Plaj çakıl ve kum 50 mt uzunluğunda.
Denize 0 konumdadır.
Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca
Kabul edilmiyor
Antalya 25 km
Kemer 14 km

KONUM
Havaalanı
Otogar
Hastane
Yerleşim

: Antalya 40 km
: 16 km (Kemer)
: 14 km (Kemer)
: Göynük 7 km / Kemer 14 km (AVM)

ULAŞIM
◆ Otelin yakınındaki ana caddeden her 30 dakikada Göynük-Kemer-Antalya otobüsleri geçmektedir
◆ 24 saat taksi durağı hizmet vermektedir.

DİĞER
Ödeme Şekli
Voltaj
Sigara

:
:
:

Nakit, Mastercard, Visa
220 Volt
Kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaktır.

KONAKLAMA
TOPLAM ODA SAYISI
127

STANDART ODA
5 ( TWN)

TOPLAM YATAK SAYISI

STANDART ODA

400

116 (FRN+ TWIN)
AİLE ODASI
6

STANDART ODA (21 m2)

Standart Odalar : 2 adet tek kişilik (twin bed) olarak
dizayn edilmiştir, odalarda balkon mevcut olup oda
parke zeminlidir . Donanımında, uydu yayınlı TV,
direkt hatlı telefon, minibar, split klima, saç kurutma
makinası, banyo(duş),WC ve emanet kasa
bulunmaktadır. Banyo havlu ve oda linenleri
(çarşaf,yastık kılıfı) 3 günde 1 kez değiştirilir.
Standart odalarda maksimum 2 yada 2+1 kişi
konaklama yapabilir.

STANDART ODA ( 21 m2)
Standart Odalar: 1 adet 2 kişilik tek yatak ve 1 adet
tek kişilik yatak olarak dizayn edilmiştir. Odalarda
balkon mevcut olup oda parke zeminlidir.
Donanımında, uydu yayınlı TV, direkt hatlı telefon
minibar, split klima, saç kurutma makinası,
banyo(duş), WC ve emanet kasa bulunmaktadır.
Banyo havlu ve oda linenleri (çarşaf,yastık kılıfı)
3 günde 1 kez değiştirilir.
Standart 1 odalarda maksimum 3 kişi
konaklamayapabilir.

KONAKLAMA

AİLE ODALARI ( 38 m2)
Aile Odaları: 1 adet 2 kişilik tek yatak ve 2 adet tek
kişilik yatak olarak dizayn edilmiştir. Odalarda
balkon mevcut olup, 2 yatak odası 1 banyo
şeklinde ve oda parke zeminlidir.
Donanımında, uydu yayınlı TV, direkt hatlı telefon
minibar, split klima, saç kurutma makinası,
banyo(duş), WC ve emanet kasa bulunmaktadır.
Banyo havlu ve oda linenleri (çarşaf,yastık kılıfı)
3 günde 1 kez değiştirilir.
Aile odalarında maksimum 2+2 veya 3+1 kişi
konaklama yapabilir.

NOT: Otelimizde 2 oda tipi mevcut olup standart odalardaki fark tesisteki yatak
durumuna bağlı olarak yapılan bir belirtmedir.

RESTAURANT & BAR
RESTAURANT

RESTORAN AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Sabah Kahvaltısı
Öğle Yemeği

07:00 - 10:00
12:30 – 14:00

Ana Restoran Açık Büfe
Ana Restoran Açık Büfe

Gözleme

11:00 – 16:00

Havuz Bar Yanı

Snack (aperatif ve atıştırmalıklar)

14:30 – 16:00

Havuz Bar Yanı

Dondurma Servisi

15:00 – 16:00

Havuz Bar Yanı

Coffee Break (pasta-kek çay-kahve)

16:00 – 17:00

Havuz Bar Yanı

Akşam Yemeği
Gece Çorbası

19:00 – 21:00
23:30 – 24:00

Ana Restoran Açık Büfe
Ana Restoran

BAR AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Havuz Bar

10:00 - 23:00

Alkollü ve alkolsüz içecekler

Caramel Cafe Bar (ücretli)

16:00 - 24:00

Alkollü ve alkolsüz içecekler

NOT: Barlarımızda, ağır alkol grubu ( RAKI-VOTKA-CİN-VİSKİ) 19:00 – 23:00 arası servis edilmektedir.

ÜCRETLİ HİZMETLER
◆
◆
◆
◆
◆

Her şey dahil konsepte dahil olmayan diğer içecekler
Oda Servisi 24 saat hizmet vermektedir
Tüm şişeli içecekler ve 23:00 – 10:00 arası tüm içecekler
Enerji içeceği
Caramel Cafe Bar tüm yerli ve yabancı içecekler ücretlidir.

EĞLENCE & AKTİVİTE
Gün boyu süren aktivitelere katılarak (10:00 – 12:30 / 15:00 – 16:00),
kaydıraklı havuzda eğlenebilir, büyük havuzda su oyunlarına katılabilir, dart – boccia ve
tavla ile rekabet edebilir veya sahilimizde yeşilin ve mavinin koynunda güneşin tadını
çıkarabilirsiniz. Akşam ise 21:30-22:30 saatlerinde (01.05 – 15.10 tarihleri arasında
belirlenen tema ve günlerde) (Soft Animasyon)
ÜCRETSİZ AKTİVİTELER
Amfitiyatroda özel gösteriler ve canlı performanslar, Fitness, Türk hamamı, sauna, program dahilinde
gündüz ve gece animasyon aktiviteleri, tema akşamları ve şovlar, Aerobik, su jimnastiği, sabah jimnastiği, 3
kaydıraklı su parkı (çalışma saatleri 10:00-12:00,14:00–16:00), su topu, havuz oyunları, dart, boccia, DJ
eşliğinde müzik ve dans keyfi.

ÜCRETLİ AKTİVİTELER
Su sporları aktiviteleri. Bilardo,Tuz Odası

ÇOCUK KLUBÜ
Kids Club minik konuklarımıza özel tatil keyfini yaşatacak hizmetler ve aktiviteler sunan bir eğlence
merkezidir. Çocuk kulübümüz kapalı ve gölgelikli açık alanı ile 04 – 12 yaş çocuklara saat 10:00 – 12:00
15:00 – 17:00 saatleri arasında haftada 6 gün hizmet vermektedir. Çocuk kulübümüzün yanında
gölgelikli çocuk oyun parkı çocukların hizmetindedir. Minik konuklarımız için, eğitimli ve tecrübeli
animatörlerimiz eşliğinde her gün değişik spor aktiviteleri, havuz oyunları, yarışmalar ve yaratıcılıklarını
geliştirecek aktiviteler düzenlenir.

ÜCRETSİZ HİZMETLER

ÜCRETLİ HİZMETLER

Haftanın her günü değişen temalı günler
Özel oyunlar ve kurslar
Havuz oyunları, boyama
Ana restoranda çocuklar için özel olarak hazırlanmış
çocuk büfesi
◆ Ana restoranda mama sandalyesi
◆
◆
◆
◆

◆ Özel çocuk bakımı (en geç 1 gün
öncesinden rezervasyon yapılması
gerekmektedir)
◆ Bebek arabası

PLAJ
Plajımız 100 metre uzunluğunda olup denize 0 konumdadır, kum & küçük çakıl olan özel plajımızda, duş ve
soyunma kabinleri, şemsiye, şezlong ve hizmeti ücretsiz verilmektedir. Plaj havlusu hizmeti verilmektedir. (
Havlu kartı ile alınmaktadır)

HAVUZLAR
Açık yüzme havuzu
Aqua – Açık yüzme havuzu
Çocuk açık yüzme havuzu
Kaydırak çalışma zamanı

Alan
175 m2
150 m2
2 m2

Derinlik
150 cm
150 cm
40 cm

Tatlı su
Tatlı su
Tatlı su
3 bant

Açılış - kapanış saatleri
08:00-18:00
08:00-18:00
08:00-18:00
10:00-12:00 / 14:00-16:00

SPA & WELLNESS MERKEZİ
Spa & Wellness merkezinde sunulan masaj ve bakımlar ile hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenmek
ve rahatlamak için saat 09:00 – 20:00 saatleri arasında misafirlerimizin hizmetindedir. Modern ve farklı
mimari yapısı ile Spa & Wellness Merkezi sıra dışı tasarlanmış üniteleri, dinlenme alanlarından
oluşmaktadır.

GENEL AKTİVİTE
ÜCRETLİ AKTİVİTELER
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Oda servisi 7/24
Su sporları (motorlu – motorsuz)
Tıbbi yardım ve ambulans hizmetleri
Telefon
Bilardo
Tuz Odası
WI-FI
Caramel Cafe Bar tüm yerli ve yabancı içecekler
Çamaşırhane hizmetleri
23:00 – 10:00 arası tüm içecekler
Odalarda emanet kasa
Minibar ( girişte 1 defa 1,5 lt su ücretsiz verilmektedir.)
Bebek bakıcısı, bebek arabası
Fotoğrafçı hizmetleri ve Araç kiralama hizmetleri
SPA, masaj ve bakım hizmetleri
Alışveriş imkanları (kuyumcu, market, kuaför, nargile, deri mağazası, bagaj paketleme... vb.)
ÜCRETSİZ AKTİVİTELER

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ( 10:00 – 23:00 )
Açık Büfe ve Snack yiyecek hizmetleri ( 07:00 – 24:00 )
Animasyon (oyunlar, tema geceleri ve şovlar) ve spor aktiviteleri
Türk hamamı ve sauna, Fitness
Plaj havlusu, şezlong, şemsiye
Mama sandalyesi, çocuk kulübü hizmetleri
Su kaydırakları
Çocuk klubü

ÖNEMLİ NOTLAR
•

Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği 18 yaşından küçüklere alkollü içecek servisi
yapılmamakta ve kapalı alanlarda sigara içilmemektedir.

•
•

Konsept dahilindeki içecekler kadeh servis edilir.
Aşırı alkol almış misafirlerimize, yasal sorumluluğumuz çerçevesinde alkollü içecek servisi
yapılmayacaktır.

•
•
•

Oda anahtarınızı kaybetmeyiniz, siz yokken odada bırakmayınız, başkasına vermeyiniz.
Check - in saatimiz 14:00, check - out saati ise en geç 12:00’dir.
Lütfen girişte odanızdaki eşyaları kontrol ediniz. Hasarlı ve bozuk olan oda eşyalarını
Misafir ilişkileri bölümüne bildiriniz. Aksi halde çıkışta yapılacak oda kontrolünde, otel
malına verilen zarar, misafire tazmin ettirilir.

•

Odalarda maksimum temizlik ve hijyen şartlarını sürdürebilmemiz için restoran ve
barlardan odalara yiyecek götürülmesi kesinlikle yasaktır.

•

Tesisimizde hizmet veren açık/kapalı alanların kullanımı, mevsim şartlarına ve misafir
sayısına göre değişiklik gösterebilir. Uygulama, hizmet ve aktiviteler ile ilgili detaylar
(tarih, yer, saat vb.) gerekli görülürse değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir.

•

Havuzlarımız sağlık ve güvenlik önlemleri nedeniyle saat 18:00 dan sonra kullanıma
kapalıdır.

•

Oda temizliği her gün, havlu ve, çarşaf değişimi 3 günde 1 kez yapılmaktadır. Plaj
havlusu hizmeti verilmektedir.

•
•
•

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.
Konsept ve hizmetlerde sezon durumu ve hava şartlarına göre otel değişiklik yapabilir.
Tesisimizde COVID-19 tedbirleri alınmakta ve güvenli turizm sertifikası ile hizmet
verilmektedir.
İlave yataklar standart yatak konforunda olmayabilir.
Konaklayacak maximum kişi sayısı ve bütün rezervasyon detayları için, rezervasyon
yapıldığında beyan edilen bilgiler (kişi sayısı, konaklayacak kişi yaşı vb.) esas alınır ve
doğru kabul edilir. Yanlış/eksik bilgilendirme, rezervasyon değişikliği, kontrat şartlarına
uymayan hususlar vb durumlarda misafirler ücret değişikliğini ve olası sıkışıklığı kabul
etmiş sayılır.

•
•

•

Rezervasyon tarihinin değişikliği, konaklama gün sayısının azalması ve/veya
rezervasyonun tamamının iptali gibi durumlarda tesis ücret iade etmeme hakkını
(No Show) kullanabilir.

•
•

Tüm restoran ve barlarımızda içki/içecek servisi kadeh olarak yapılmaktadır.
Minibar girişte 1 kez 1,5 lt su ücretsiz bırakılır, minibar ücretlidir.

