OTELİMİZE HOŞGELDİNİZ…
Otelimiz 88 standart , 1 engelli, 15 trp , 16 aile odası, restaurant ve değişik aktiviteleri ile 1997 yılından itibaren siz misafirlerimize hizmet
vermektedir.
RESTAURANT – AÇIK BÜFE
HAVUZ - KAYDIRAK
Kahvaltı 07:30 – 10:00
Kaydıraklı ortak havuz 08:00 - 19:00
Öğle yemeği 12:30 -14:00
Bayanlar kapalı mayo veya haşema giymelidir.
Dondurma saati 14:30 – 15:30
Bayanlar havuzu 10:00 – 18 : 00
Çay saati 16:00 – 17:00
Sadece bayanlara aittir, 5 yaş üstü erkek çocuklar içeri alınmaz.
Akşam yemeği 19:00 – 21:00
Telefon, ipad , kamera, fotoğraf makinesi yasaktır.
Bu saatler sezon değişimine göre otel yönetimince değiştirilebilir.
Çocuk havuzu 08 :00 – 19:00
Her şey dahil olarak 07:30-24:00 saatleri arasında hizmet
0-3 yaş arası çocukların suya dayanıklı havuz bezi kullanmaları
vermekteyiz
gerekmektedir.
Doğum günü, yıldönümü gibi özel günlerde isteğiniz üzerine yapılan
Temizlik ve hijyen açısından bu saatlerin dışında havuzların
pastalar ücrete tabidir.
kullanılmaması rica olunur.
Lütfen odalara yiyecek, içecek veya herhangi bir operasyon
Kaydıraktan zincirleme,ters ve ayakta kaymak son derece
malzemesi ( tabak, çatal,bıçak,bardak vs)götürmeyiniz. Sizin ve
tehlikelidir. Kaydırak kapalıyken kaydırağa çıkmayınız. Bu konuda
odaların hijyeni için çok önemlidir.
çocuklarınızı uyarmanızı rica ediyoruz.
Lütfen havuz ve deniz kıyafetleriniz ıslakken restaurantımızı
Sabah 10 :00 – 12:00
kullanmayınız.
Öğle 14:00 – 16:00
RESEPSİYON
24 saat hizmetinizdeyiz. 0’ı tuşlayarak resepsiyona ulaşabilirsiniz.
Dövizlerinizi 24 saat boyunca resepsiyonda bozdurabilirsiniz.
Otelimizde VISA, MASTER CARD, AMEX, PARACARD kredi
kartları geçerlidir.
ODA TELEFONU KULLANIMI
Odadan odaya arama Oda no
Otel dışı hat almak için 9 tuşuna basıp sinyal sesini bekleyiniz ve
tel no tuşlayınız. Odanızdan yapacağınız yurt içi ve yurt dışı
görüşmeler ücrete tabidir.
EMANET KASASI
Kasaya konulmayan nakit ve değerli eşyalarınızın kayıp ve
hasarından otel idaresi sorumlu değildir. Odanızda bulunan
emanet kasasının anahtarını resepsiyondan alabilirsiniz.
OTELDEN ÇIKIŞ
Otelden çıkış 11:00 dır. Daha geç saatte ayrılmak istiyorsanız
lütfen resepsiyona haber veriniz. Odanız müsait ise ilave bir
ücret talep edilecektir. Gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür
ederiz.
İLKYARDIM - DOKTOR
Doktor ve ilkyardım ihtiyacınız olursa lütfen resepsiyonu 0 ile
arayınız.
HAMAM, SAUNA ,JAKUZİ, FITNES SALONU
09:00 -19:00 Saatleri arasında hizmet vermektedir. Masaj
ücrete tabidir. Fitnes salonunda bulunan aletlerin kullanımı
misafirlerimizin sorumluluğunda olup 15 yaşından küçüklerin
ebeveynleri olmadan salonu kullanmamaları rica olunur.
SPOR AKTİVİTELERİ
Otelimizde tenis kortu, bilardo,air hockey, langırt , masa tenisi ve
büyük santraç mevcuttur. Tavla ve Okey takımını resepsiyondan
alabilirsiniz.
INTERNET
Otelimizde kablosuz internet ücretsizdir, genel alanlarda cep
telefonlarınızdan ve kişisel bilgisayarlarınızdan bağlanabilirsiniz.

ENERJİ KARTI - KLİMA
Odalarınızda elektrik sağlayabilmek için oda anahtarınızdaki
enerji kartını yuvasına yerleştirmeniz gerekmektedir. Odadan
çıkarken enerji kartı yuvadan alındığı için elektrik otomatik
olarak kesilecektir. Oda kapı kartınızın kaybolması durumunda
ücret talep edilecektir.
Otel odalarındaki klima sistemi split olup ayarları tamamen sizin
tarafınızdan yapılabilmektedir. Odanızın pencere veya balkon
kapısı açık ise klimanız çalışmayacaktır.
KAT HİZMETLERİ
Odalarınız düzenli olarak kat görevlileri tarafından her gün 09:00
– 18:00 arası temizlenmektedir. Yatak çarşaflarınız 3 günde bir,
banyo havluları ise gün aşırı değiştirilmektedir. Oda içinde
bulunan malzemelere ve yatak takımlarına verilecek zararlar
misafirden talep edilmektedir.
Lütfen odalarınızdaki beyaz havluları havuz ve plaj gibi dış
mekanlarda kullanmayınız. Kullanıldığında misafirler uyarılacaktır.
ÇAMAŞIRHANE SERVİSİ
Odanızda kirli çamaşır poşeti mevcuttur. Poşeti resepsiyona
teslim ediniz. Çamaşırhane servisi ücrete tabidir.
Ev tipi ütüyü resepsiyondan temin edebilirsiniz.
PLAJ ULAŞIMI
Ölüdeniz gidiş 10:00 dönüş 17:00
Taksi ve havalimanı transferi için resepsiyonu arayınız.
ZİYARETÇİ - GÜVENLİK
Güvenlik açısından otelimizde konaklamayan kişilerin otel odasında
misafir edilmeleri uygun değildir. Tesisimizde konaklamanız
esnasında sizi ziyarete gelen misafirlerinizi lobide kabul
edebilirsiniz.
YANGIN
Lütfen odalarda bulunan yangın şemasını okuyunuz. Odalarımızda
sigara içilmemektedir. Sigara için balkonu kullanınız .

