SERVİSLER
Kahvaltı

SAAT
07:00 - 10:00

MEKAN
Ana Restoran

MENÜ
Açık büfe / Diyet büfesi

Geç kahvaltı
Öğle yemeği
Akşam yemeği
Çay pasta saati

10:00 - 10:30
12:30 - 14:00
18:30 - 20:30
16:00 - 17:00

Ana Restoran
Ana Restoran
Ana Restoran
Lobby

Açık büfe
Açık büfe /Diyet büfesi
Açık büfe /Diyet Büfesi
Tuzlu ve tatlı kuru pasta çeşitleri

Oda Servisi

24 saat

Odalara

Salata,hamburger,soğuk sandviç,spagetti,tatlı,meyve.

SERVİS
Self servis
Self servis

SAAT
10:00-24:00
18:30 - 20:30

MEKAN
Lobi Bar
Ana Restoran

İÇECEKLER
Yerli alkollü içecekler , bira ve alkolsüz soğuk ve sıcak içecekler.
Yerli alkollü içecekler , bira ve alkolsüz soğuk ve sıcak içecekler.

Self servis
23:00 - 01:00
Disko Bar
Lobi bardaki aynı içecekler.(Sıcak içecekler hariç)
İçecek servisi bardak ile yapılır.Şişe servisi mevcut değildir.
ÜCRETSİZ SERVİSLER
Minibar günlük ücretsiz olarak su ve soda ile doldurulur.Saat 16 :00 ‘den sonra minibar servisi yoktur .
Kapalı yüzme havuzu ısıtmalı .(09 :00-20 :00).Havuzda ; şezlong ,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 Usd alınır.
Dijital emanet kasası.
Kütüphane , otopark, hamam, sauna, buhar odası,fitness center, soft animasyon, masa tenisi, tenis kortu ( gündüz kullanımı),
tenis topu ( depozitolu ),tenis raketi ( depozitolu ), mini club, dart klasik,basketbol , kablosuz internet. (lobide)
Mini Club ( 4-12 yaş arası çocuklar için ) 10:30-12:00 ve 14:30-17:00 saatleri arasıdır.Haftada 1 gün kapalıdır.
ÜCRETE TABİ OLAN SERVİSLER
Konsept haricindeki ithal içecekler,taze sıkılmış meyve suları, minibar ,çamaşırhane,terzi ,çocuk bakıcısı ,kuru temizleme ( otel
dışında ),gala aktiviteleri,tenis kortu ışıklandırması,masaj ,sağlık hizmetleri,doktor, fax,telefon,spa merkezi (09:00-20:00 arası),
kuaför ,market, derici,fotoğrafçı, hızlı business kablosuz internet. Oda servisi menüsü (seçili menüden) , (su ve soda haricindeki
içecek servisi ücretlidir)
GENEL UYGULAMALAR
Giriş günü odalara giriş saati 14:00; çıkış günü ayrılış saati 12:00 ‘ dir.
Oda kartı kaybında 10 usd alınır.
Genel alanlarında ve odalarda cep telefonu,para ve değerli eşya kaybından otel sorumlu değildir.Değerli eşyalar için ücretsiz
olarak odalarda emanet kasası mevcuttur.
Yasa gereği ,18 yaşından küçüklere alkollü içecek servisi yapılmaz.16 yaşından küçükler diskodan faydalanamazlar.
Hizmet yer ve saatleri ,restoran ve barların yerleri,saatleri ,kapalı bulunması mevsim şartlarına ve otel idaresinin kararlarına göre
değişebilir.
Otelde kol bantı kullanılması zorunludur.

