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2021 YAZ SEZONU HIGH CLASS HER ŞEY DAHİL 
Gastronomi 

SERVİSLER SAAT MEKAN MENÜ 

Kahvaltı 07.00 - 10.00 Ana Restoran Zengin açık büfe  

Geç Kahvaltı 10.00 - 11.00 Ana Restoran  Açık büfe 

Öğle Yemeği 12.30 - 14.00 Ana Restoran  Zengin açık büfe / Dondurma 

Akşam Yemeği 19.00 - 21.00 Ana Restoran  Zengin açık büfe / Dondurma 

A’la Carte 19.00 - 21.00 A’la Carte Restoran İtalyan, Balık, Meksika, Uzakdoğu, Osmanlı 

A’la Carte 19.00 - 23.00 Greek A’la Carte Restoran  Deniz Ürünleri (Ücretli) 

Patisserie 10.00 - 22.00 Pastane Tuzlu ve tatlı kuru pasta çeşitleri, dondurma 

Gözleme 11.00 - 16.00 Gözleme Evi Gözleme çeşitleri 

A’la Carte Snacks 12.00 - 16.00 Snack Restoran Pizza, hamburger, cheeseburger, tavuk çevirme, 
makarna, salata büfesi,sütlü tatlı ve mevsimine göre 
meyve çeşitleri 

Snacks 16.00 - 18.00 Snack Restoran Kumpir, Waffle 

Gece Çorbası 23.00 - 23.45 Ana Restoran Gece Çorbası 

Gece Yemeği 00.00 - 06.00 Ana Restoran Zengin Kahvaltı Tabağı 

Oda Servisi 01.00 - 06.00 Odalara Hamburger, cheeseburger, soğuk sandviç, spaghetti, 
çorba, salata 

● Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeklerinde diyet menüsü talebe bağlı olarak hazırlanır. 
● Çocuk menüsü ve bebekler için olan ihtiyaçlar talebe bağlı olarak hazırlanır. 
● Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeklerinde ana restoranda, A’la carte restoranlarda, snack restoranlarda ve 

pastanede sıcak ve soğuk içecekler masaya servis edilir. 
● Bir gün sonrası için A’la carte rezervasyonunuzu saat 16.00’ya kadar A’la carte restoran koridorunda bulunan winera 

şarap evi 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 
(Greek Restoran hariç), daha sonra yapılan rezervasyonlar için seçilen her menü için kişi başı 15 Euro servis ücreti oda 
hesabınıza eklenecektir. Greek  restoran, canlı müzik eşliğinde  önceden rezervasyonlu kişi başı 20 Euro. A’la Carte 
restoranlar 01.05 tarihi itibariyle açıktır. 

İçecekler 

SERVİSLER SAAT MEKAN MENÜ 

Masaya servis 24 saat Lobi Bar Yerli ve yabancı alkollü içecekler, alkolsüz soğuk ve sıcak içecekler 

Masaya servis 10.00 - 24.00 Havuz Bar Yerli ve yabancı alkollü içecekler, alkolsüz soğuk ve sıcak içecekler 

Masaya servis 12.30 - 14.00 Ana Restoran Yerli ve yabancı alkollü içecekler, alkolsüz soğuk ve sıcak içecekler 

Masaya servis 19.00 - 21.00 Ana Restoran  Yerli ve yabancı alkollü içecekler, alkolsüz soğuk ve sıcak içecekler 

Self servis 10.00 - 13.00 
14.00 - 18.00 

Starbucks Kafe Starbucks sıcak ve soğuk içecekler 

İçecek servisi bardak ile yapılır. Şişe servisi mevcut değildir. Plaj ve havuz kenarında kırılmalara karşı güvenlik sebebiyle 
tek kullanımlık bardak, diğer alanlarda cam bardak kullanılmaktadır. 
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Ücretsiz Servisler 
● Minibar günlük ücretsiz olarak doldurulur. Minibarda su, soda, kola, bira, 2 çeşit meşrubat, tek çeşit tetrapak meyve 

suyu ve aromalı süt bulunmaktadır. Saat 16:00 ‘den sonra minibar servisi yoktur 
● Kahvaltıda mevsimine göre  taze sıkılmış meyve suyu. 
● Plajda şezlong, şemsiye(tente), plaj havlusu, şezlong minderi. Havuzlarda; şezlong, şemsiye, plaj havlusu. Plaj 

havluları, resepsiyondan temin edilen havlu kartı ile günde 1 kez 09:00-17:00 saatleri arasında SPA Merkezinden 
değiştirilebilir. Havlu kartı kaybında kart başına 10 Euro alınır. 

● Dijital emanet kasası 
● Oda servisi (seçili menüden 01.00-06.00 ) (İçecek servisi ücretlidir) 
● Kütüphane, otopark, hamam, sauna, buhar odası, fitness - center, animasyon, canlı müzik, masa tenisi, tenis kortu 

(gündüz kullanımı), tenis topu (depozitolu), raket (depozitolu), mini club, su jimnastiği, darts klasik, basketbol, plaj 
voleybolu, kablosuz internet. 

● Aquapark saatleri 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 arasıdır (mevsim ve hava şartlarına bağlı olarak değişebilir 
● Mini Club (4-12 yaş arası çocuklar için)10.00-17.00 ve 19.30-23.00 saatleri arasıdır. 
● Limitsiz Starbucks soğuk ve sıcak içecekler.(10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) 

Ücrete Tabi Olan Servisler 
Konsept haricindeki diğer yabancı içecekler, winera şarap evi, Greek a la carte, çamaşırhane, terzi, çocuk bakıcısı, kuru 
temizleme (otel dışında), bebek arabası, tenis kortu ışıklandırması, masaj, sağlık hizmetleri, doktor, fax, telefon, valiz 
streçleme, SPA merkezi (önceden rezervasyonlu ) 09.00-20.00 arası, kuaför, market, derici, fotoğrafçı, hızlı business 
kablosuz internet, business corner,su sporları. Su sporları işletmesi otele ait değildir. Mevsim şartlarına bağlı olarak 
hizmet vermektedir.) 

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.) 
● Otelin müsaitliğine göre geç çıkış veya erken giriş ücrete tabidir. Detaylı bilgilendirme için lütfen resepsiyona 

başvurunuz. 
● Otelin her iki bloğunda da kalan misafirlerimiz otelin tüm birimlerini ve imkânlarını kullanabilir. 
● Oda kartı kaybında 5 Euro alınır. 
● SPA Merkezi ve Fitness Center kullanımı 16 yaşından küçük çocuklar için ebeveynleri ile olmadan yasaktır. 
● Yasa gereği odalarda ve kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaktır. 
● Genel alanlarda ve odalarda cep telefonu, para ve değerli eşya kaybından otel sorumlu değildir. 
● Yasa gereği 18 yaşından küçüklere alkollü içecek servisi yapılmaz. 
● Hizmet yer ve saatleri, restoran ve barların yerleri, saatleri, kapalı bulunması mevsim şartlarına ve otel idaresinin 

kararlarına göre değişebilir. 
● Otelde kol bandı kullanılması zorunludur. 
● Gündüz saatlerinde açık alanlar dışında restoranlara, lobi, lobi bar ve pastaneye plaj giysileri veya ıslak kıyafetlerle 

girmemenizi ve akşam yemeğinde de uygun kıyafet tercih etmenizi rica ederiz. 
● Otelimizde yeterli sayıda şezlong bulunmaktadır. Lütfen aynı anda birden fazla şezlong kullanmayınız. Her misafirin bir 

adet kullanması durumunda daima şezlong bulunacaktır. Şezlongları kullanmadığınız zamanlarda rezerve etmemenizi 
rica ederiz. 

● Yetişkinler ve çocuklar için ayrı kaydırak havuzları bulunmaktadır. Çocuk aquaparkı 6-12 yaş çocuklar için uygundur. 
Çocukların aquaparkları kullanmaları ailelerinin sorumluluğundadır. 

● Doktor muayenesi ve sağlık hizmetleri ücretlidir. Doktor belirli saatlerde otelde bulunmaktadır. Bu saatler dışında 
resepsiyona başvurmanız rica olunur. 

● Oda temizliği 08.00-14.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Erken saatte rahatsız edilmemek için veya temizlik 
● istemiyorsanız ‘Lütfen Rahatsız Etmeyin’ butonunu, oda temizliğinde öncelik için ise ‘Lütfen Odayı Temizleyiniz’ 

butonunu kullanınız. 
● Otelimizde ücretsiz kablosuz internet bağlantısı bulunmaktadır. Video izlemek, film indirmek için hızlı business ücretli 

kablosuz internet bağlantısı kullanabilirsiniz. Detaylı bilgilendirme için lütfen resepsiyona başvurunuz. 
● Tesis içerisinde bulunan özel işletmelerin hizmetleri otele ait değildir. 
● Otelimizde kapalı ve açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun kişi sınırlaması vardır. 


