
Gezinomi
Tatil denince akıllara gelen ve en keyifli tatil seçeneklerini size sunan Gezinomi ile muhteşem 
bir yıl sizi bekliyor!

2011 yılında kurulan Gezinomi, en farklı tatil seçenekleri, en keyifli yurtdışı tur rotaları ve 
büyük avantajları ile size en kaliteli olanı sunar. TÜRSAB A Grubu Seyahat Acentesi olan 
Gezinomi, her yıl pek çok tatil severi hayalindeki tatile kavuşturuyor.  

Gezinomi ayrıcalıklarını siz de yaşamalısınız…

Müşteri memnuniyetini her zaman üst sırada tutmak isteyen Gezinomi, Türkiye’nin ve 
dünyanın pek çok farklı noktasında bulunan otelleri, turları, araç kiralama ve uçak bileti 
desteği ile her zaman en kusursuz tatili ya da seyahati planlamanızı sağlar. Siz de Gezinomi 
ailesine katılmalısınız!

2011 yılından bu yana aralıksız olarak en iyi olan hizmeti sunmak isteyen Gezinomi ile 
her yıl tatilin keyfini siz de dilediğiniz gibi çıkarabilir ve konforu size sunan seçenekleri ile 
hayalinizdeki tatile kavuşabilirsiniz. 

Otel konaklama, yurt içi ve yurt dışı turlar ve Kıbrıs otelleri ile gidip görmek istediğiniz 
neresi varsa hepsini size sunuyor. 7/24 hizmet veren çağrı merkezi, tatil satın aldıkça 
kazanabileceğiniz GeziPara ile size her zaman tatil keyfini yaşatacak olan Gezinomi ile şimdi 
tatil zamanı… 



Araç Kiralama
Havalimanı, şehir merkezi ya da dilediğiniz yerden temin edebileceğiniz 

araçlarımız ile ulaşımınızı en kolay şekilde sağlayabilirsiniz.

Transfer Hizmetleri
Havalimanından otele nasıl gideceğinizi düşünmeyin. Konforlu bir transfer 

ve tam zamanında olmanız gereken yerde bulunmak için Gezinomi Transfer 
Hizmetleri ile güvenli seyahat planı yapabilirsiniz.

Misa� r İlişkileri Hizmetleri
Satış öncesi ve sonrası, her türlü hizmet seçeneğinde, planladığınız ve 

gerçekleştirdiğiniz tatilleriniz ile ilgili bildirimlerinizi bize 0850 466 16 66 
numaralı telefondan iletebilirsiniz.

Satış O� sleri
Türkiye genelinde bulunan 60’ın üzerinde satış ofi simizi ziyaret ederek 

eğitimli ve güler yüzlü satış temsilcilerimiz ile seyahat planlamalarınızı 
yapabilirsiniz. Acenteler hakkında detaylı bilgi www.gezinomi.com’da.

Çağrı Merkezi
0850 466 77 44’ ü arayarak konusunda uzman çağrı merkezi çalışanlarımız 

ile hayalinizdeki tatili en hızlı şekilde planlayabilir ve satın alabilirsiniz. 
İsterseniz biz sizi arayalım. www.gezinomi.com’ dan SİZİ ARAYALIM 

formunu doldurmanız yeterli.

Web Sitesi
Dilerseniz bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan www.gezinomi.com’u 

ziyaret ederek otelinizi seçebilir, tatil planınızı kolaylıkla yapabilirsiniz ve 
tatilinizi online satın alabilirsiniz. Sitemize üye olmayı unutmayın!

Yurt İçi Tatil ve Otel
Antalya, Alanya, Kemer, Side, Belek, Marmaris ya da Fethiye. Nereye gitmek 
istersiniz? Sadece yaz denilince akıllara gelen o güzellikleri değil, 4 mevsim 
size sunulacak olan en güzel otelleri değerlendirebilirsiniz.

Yurt Dışı Tur ve Otel
Sizin için hazırlanmış ve keyfi ni çıkarabileceğiniz, yeni kültürler 
tanıyabileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz hatta en güzel hatıraları 
biriktirebileceğiniz eşsiz tatil planları yapabilirsiniz.

Kıbrıs Otel ve Uçaklı Tur Paketleri
Kıbrıs gidiş dönüş uçak bileti, havalimanı otel transferi ve tabi ki 
konaklayacağınız otel seçeneklerini yakalamak için Kıbrıs Otel ve Paket 
Turlarımızı tercih edebilirsiniz.

Şehir Otelleri
En konforlu şehir otellerini size sunan, ihtiyacınız olan her detayı 
sizin için düşünen, konusunda uzman ekibi ile konaklama fırsatlarını 
yakalayabileceğiniz şehir otelleri sizi bekliyor. 0850 466 77 44’ ü arayabilir 
ya da www.gezinomi.com’ dan SİZİ ARAYALIM formunu doldurabilirsiniz.

Kurumsal Hizmetler ve Toplantı Organizasyonları
Her türlü kurumsal organizasyonlarınızda ihtiyacınız olan her şey için 
Gezinomi’yi tercih edebilirsiniz. Zamanı en verimli şekilde kullanmak ve 
başarılı bir toplantı organize etmek için her zaman yanınızdayız!

Uçak Bileti
İster yurt içi isterseniz de yurt dışı uçak biletlerinizi alabileceğiniz, en 
kolay ulaşım yöntemi olan uçak ile seyahati tatil planlarınıza eklemek için 
Gezinomi uçak bileti fırsatlarını inceleyiniz.

Gemi Turları
Her sabah farklı bir limanda en keyifl i güne başlamak ve tabi ki dünyanın en 
güzel sularında lüks tur seçenekleri ile görmek istediğiniz yerlere ulaşmak 
için Gemi Turları’nı tercih edebilirsiniz.

Gezinomi hep yanınızda!

Gezinomi’den tatil almak çok kolay!

www.gezinomi.com
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Adam & Eve 
Hotel

Antalya / Belek

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 45 km, Antalya Havalimanı’na 35 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperitif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 7 adet A’la Carte Restoran (ücretli), bar, açık yüzme havuzu, 
SPA, doktor, kuaför, market, otopark, genel alanda internet, araç kiralama, fotoğrafçı, 
animasyon.

Oda Özellikleri:
476 oda ve 68 villalı tesiste, standart designe, direkt deniz manzaralı standart 
designe, engelli standart designe, designe suite, king suite oda mevcuttur. Odalarda 
TV (uydu), telefon, mini bar, merkezi ısıtma ve soğutma (hava şartlarına bağlı belirli 
saatlerde) jakuzi ve buhar banyosu, saç kurutma makinesi, kasa bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fi tness center, internet, aerobik, animasyon, plaj voleybolu, 
tenis kortu (gündüz) ve ekipmanları, basketbol, disko (giriş), masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, bowling, bilardo, tenis kortu ışıklandırmalı (rezervasyonlu), su 
sporları, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, internet, güzellik merkezi, taze 
sıkılmış meyve ve sebze suları. A’la Carte Restoranlar, oda servisi ve konsept 
dahilinde olmayan servis ve içecekler.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, özel kum plajı ve iskele mevcuttur. Şemsiye, şezlong, plaj havlusu 
(depozitolu) ücretsizdir.

Susesi Luxury 
Resort Hotel
Antalya / Belek

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 2 km, Antalya Havalimanı’na 35 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 6 adet A’la Carte Restoran, 11 adet bar, 5 snack restoran, 
1 pastane ve 1 çocuk restoranı, 4 adet açık, 2 adet kapalı havuz, SPA, 6 kaydıraklı 
aquapark, mini club, amfi  tiyatro, araç kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, 
business center, doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
554 odalı tesiste; standart deluxe, teras aile, VIP villa ve 5 çeşit suite olmak üzere 
8 tip oda mevcuttur. Odalarda LCD TV (uydu), merkezi ısıtma ve soğutma, telefon, 
küvet, mini bar, kasa, saç kurutma makinesi, bornoz, terlik bulunmaktadır. Zemin halı 
kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fi tness center, dart, mini futbol, masa tenisi, voleybol, boccia, 
basketbol, disko, tenis.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, bebek bakıcısı, bowling, tenis (ışık-
ekipman) bilardo, kano harici tüm su sporları, dalış dersleri.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 300 m uzunluğunda özel kum-çakıl plajı ve 2 adet iskele, (1 adet 
su sporları iskelesi) mevcuttur. Şemsiye, şezlong, minder, plaj havlusu (depozitolu) 
ücretsizdir.

DENiZE
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PARK
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OTELi
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Titanic Deluxe 
Belek

Antalya / Belek

Konum Bilgileri: 
Belek’e 6 km, Antalya Havalimanı’na 30 km , şehir merkezine 40 km olan tesis nehir 
kıyısında bulunmaktadır.

Konsept: High Class Her Şey Dahil
High Class her şey dahil konseptinde olup; açık büfe sabah kahvaltısı, açık büfe öğle, 
akşam açık büfe yemekler, çocuk büfesi, yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, 
snack restoran servisi, pasta kurabiye çeşitleri, dondurma servisi, oda servisi 
 (03.00 – 07.00 arası ücretsiz / 07.00 – 03.00 arası ücretli) hizmeti sunmaktadır.

Otel Özellikleri:
SPA ve fitness, kongre merkezi, 3 A’la Carte Restoran bulunmaktadır. Aquapark, 
golf, su sporları, açık ve kapalı havuzlar, wi-fi, alışveriş merkezi, doktor, otopark, açık 
kapalı restoran ve barlar.

Oda Özellikleri:
600 odalı tesiste; standart, superior, river side, deluxe suite, family suite 
(3 farklı tipte) major suite, corner suite olmak üzere 9 farklı kategori oda ve 4 farklı 
kategoride villa mevcuttur. LCD TV, merkezi veya split klima, telefon, küvet veya duş, 
mini bar, kasa, saç kurutma makinesi ve balkon. Zemin laminant kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Açık ve kapalı havuzlar, SPA, buhar odası, sauna, hamam, deniz bisikleti, tenis 
sahaları, su jimnastiği, plaj voleybolu, masa tenisi, sinema salonu, dart, basketbol, 
boccia, aerobik, fitness, voleybol, wi-fi, mini club, balayı konuklarına özel hizmetler.

Ücretli Hizmetler:
Playstation, masaj, golf sahası, su sporları, tenis sahası ışıklandırması ve ekipmanları, 
bowling, bisiklet, bilardo, game center, butik, market, doktor, kuaför, çamaşırhane, 
çocuk bakıcısı, havalimanı transferi.

Plaj Özellikleri:
Denize ulaşım catamaran ve superboatlar ile sağlanmaktadır. Tesisten sahile ulaşım 
ücretsiz ve toplam süre 3 dakikadır. 1.000m uzunluğunda kum-çakıl plajı mevcuttur. 
Şemsiye, şezlong, minder ücretsiz, plaj havlusu depozitoludur. Plajda pavilyonlar 
bulunmaktadır (ücretlidir).

Calista Luxury 
Resort
Antalya / Belek

Konum Bilgileri:
Belek merkeze 4 km, Antalya şehir merkezine 24 km, Antalya Havalimanı’na 27 km.

Konsept: A’la Carte Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, ikramlar 
ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü- alkolsüz içecekler servis edilir. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; halı veya mermer zemin, ücretsiz çay / kahve ikramı, 32 inch LCD TV, duş 
kabinli ve tuvaletli banyo, balkon ve mini bar bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Tenis, masa tenisi, şemsiye, şezlong, minder, matras, beach voley, basketbol, aqua 
park, mayo kurutucu, bebek küveti, bebek araba koltuğu, boccia, dart, okçuluk, 
havalı tüfek atışı, günlük spor ve aktiviteler.

Ücretli Hizmetler:
SPA, güzellik merkezi, kuaför, tüm su sporları, kuru temizleme, çamaşırhane 
hizmetleri, fotoğraf hizmetleri, bilgisayar oyunları, bowling, bilardo, air hockey, 
doktor, puro, nargile. 

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 250 m uzunluğunda özel plajı, 1 adet iskelesi ve 1 adet VIP iskelesi 
bulunmaktadır.
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Regnum Carya 
Golf & SPA Resort

Antalya / Belek

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 2 km, Antalya Havalimanı’na 35 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 6 adet A’la Carte Restoran, 11 adet bar, 5 snack restoran, 
1 pastane ve 1 çocuk restoranı, 4 adet açık, 2 adet kapalı havuz, SPA, 6 kaydıraklı 
aquapark, mini club, amfi tiyatro, araç kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, 
business center, doktor, internet cafe, otopark.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness center, masa tenisi, animasyon, akşamları canlı müzik, pastane, dart, 
langırt, su jimnastiği, su kaydırakları, wi-fi, tenis (gündüz), voleybol, basketbol, plaj 
voleybolu, sauna, Türk hamamı.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, SPA, masaj ve uygulamalar, bowling, bilardo ve jetonlu oyuncaklar, tenis 
kortu (aydınlatma-rezervasyonlu, ekipmanları ve dersi), su sporları, çamaşırhane, 
golf, bebek bakıcılığı, A’la Carte Restoranlar, 24 saat oda servisi, adventure park, 
pavillion.

Plaj Özellikleri:
300 m. genişliğinde özel beyaz kum plajı ve 2 adet 1800m2 büyüklüğünde iskele 
mevcuttur. Şemsiye, şezlong, minder, plaj havlusu ücretsizdir. Şezlong, minder, plaj 
havlusu (depozitolu) ücretsizdir.

Limak Atlantis De Luxe 
Hotel & Resort
Antalya / Belek

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 4 km, Antalya Havalimanı’na 35 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile tüm yerli ve bazı ithal alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan 
ve saatlerde hizmet vermektedir. Geç kahvaltı, gece çorbası ve snack. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 6 adet A’la Carte Restoran, 6 adet bar, 5 adet yüzme havuzu, 
SPA, 4 kaydıraklı aquapark, mini club, amfi tiyatro, araç kiralama, alışveriş merkezi, 
kuaför, fotoğrafçı, doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
373 odalı tesiste; standart, aile, jakuzili suite olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. 
Odalarda TV (uydu), belirli saatlerde hava şartlarına bağlı olarak merkezi ısıtma ve 
soğutma, wi-fi, telefon, küvet veya duş, mini bar, kasa, saç kurutma makinesi ve 
balkon bulunmaktadır. Zemin halı veya laminat kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, fitness center, mini golf, aerobik, dart, tenis, 
masa tenisi, wi-fi.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, bebek bakıcısı, atari salonu, bilardo, golf, 
tenis raketi ve topu, motorlu su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 130 m uzunluğunda kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, minder, 
plaj havlusu (depozitolu) ücretsizdir.
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Crystal Waterworld 
Resort & SPA

Antalya / Belek

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 40 km, Belek merkeze 5 km, Antalya 
Havalimanı’na 50 km.

Konsept: Ultimate Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 6 adet A’la Carte Restoran, 5 adet bar, 2 adet açık ve 1 adet 
kapalı yüzme havuzu, 2 adet çocuk havuzu, SPA, 7 aquapark, mini club, sinema, araç 
kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
882 odalı tesiste; standart, aile, bağlantılı odalar, suite olmak üzere 4 tip oda 
mevcuttur. Odalarda LCD TV (uydu), telefon, mini bar, split klima, saç kurutma 
makinesi, duş ve balkon bulunmaktadır. Zemin laminant ve seramik kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, jakuzi, fitness center, tenis, wi-fi, tenis, basketbol, plaj 
voleybolu, masa tenisi, su topu, dart, mini golf, sinema.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, bilardo, bowling, langırt, tenis (ışık-
ekipman), bebek bakıcısı, golf, motorlu ve motorsuz su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 100 m uzunluğunda özel kum-çakıl plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, minder, plaj havlusu (depozitolu) ücretsizdir.

Crystal Family 
Resort & SPA Hotel
Antalya / Belek

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 50 km, Antalya Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Ultimate Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 4 A’la Carte Restoran, 8 adet bar, 3 adet açık ve 1 adet kapalı 
yüzme havuzu, 2 adet çocuk havuzu, SPA, 5 kaydıraklı aquapark, mini club, amfi 
tiyatro, sinema, araç kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, internet 
cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
372 odalı tesiste; standart, aile, junior suite ve sultan suite olmak üzere 4 tip oda 
mevcuttur. Odalarda TV (uydu), merkezi ısıtma ve soğutma, telefon, duş, mini bar, 
kasa, saç kurutma makinesi ve balkon bulunmaktadır. Zemin halı kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, jakuzi, fitness center, wi-fi, tenis, basketbol, plaj voleybolu, 
masa tenisi, dart.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmeti, bebek bakıcısı, bilardo, bowling, tenis (ışık-
ekipman), su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 150 m uzunluğunda özel kum–çakıl plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, minder, plaj havlusu (depozitolu) ücretsizdir.
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Crystal Paraiso Verde 
Resort & SPA

Antalya / Belek

Konum Bilgileri: 
Denize 400 m, şehir merkezine 11 km, Antalya Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Ultimate Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 4 adet A’la Carte Restoran, 8 adet bar, 2 adet açık ve 1 adet 
kapalı yüzme havuzu, SPA, 3 adet su kaydırağı büyükler ve 2 adet su kaydırağı 
çocuklar için, mini club, araç kiralama, sinema, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, 
doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
670 odalı tesiste; standart, aile, ranzalı aile ve suite olmak üzere 4 tip oda mevcuttur. 
Odalarda TV (uydu), telefon, mini bar, split klima, saç kurutma makinesi, duşakabin, 
ve balkon bulunmaktadır. Zemin laminant veya seramik kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, fitness center, jakuzi, wi-fi, tenis, basketbol, 
voleybol, masa tenisi, dart, sinema.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, bebek bakıcısı, bilardo, bowling, langırt, 
tenis (ışık-ekipman), motorlu su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize 400 m olup, 500 m uzunluğunda özel kum-çakıl plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, minder, plaj havlusu (depozitolu) ücretsizdir.

Crystal Tat Beach Golf 
Resort & SPA
Antalya / Belek

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Kadriye merkeze 5 km, Antalya Havalimanı’na 35 km.

Konsept: Ultimate Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde, hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir. Lokal içecekler 24 saat boyunca ücretsizdir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 4 adet A’la Carte Restoran, 5 adet bar, 2 adet açık ve 1 adet 
kapalı yüzme havuzu, SPA, 3 aquapark, mini club, araç kiralama, alışveriş merkezi, 
kuaför, fotoğrafçı, doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
515 odalı tesiste; standart, aile, olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda LCD TV 
(uydu), telefon, mini bar, merkezi ısıtma ve soğutma, saç kurutma makinesi, duş 
bulunmaktadır. Zemin laminant kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, fitness center, jakuzi, wi-fi, tenis, plaj 
voleybolu, masa tenisi, dart.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, bebek bakıcısı, eğlence merkezi, oyun 
makineleri, bilardo, tüm su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 300 m uzunluğunda kum-çakıl özel plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, plaj havlusu (havlu kartıyla) ücretsizdir.
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Lykia World Antalya

Antalya / Belek

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Manavgat merkeze 30 km, Antalya Havalimanı’na 50 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda halı zemin, balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda 
kasası, oda servisi, merkezi klima, telefon, uydu yayını, LCD TV, çalışma masası 
bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Mini bar, bar, açık havuz, plaj havlusu, özel plaj, basketbol, tenis kortu, hamam, 
şezlong, şemsiye, minder, aqua park, futbol, mini futbol, sauna, dart, buhar banyosu, 
yoga, kano, okçuluk, step, fitness, canlı müzik, wi-fi, junior club.

Ücretli Hizmetler:
Bebek bakımı, tüm su sporları, tenis ekipmanları, masaj, tenis kortu aydınlatma, golf, 
SPA, yelkenli, A’la Carte restoran, kuaför, toplantı salonu, pavillion, doktor, 24 saat 
oda servisi, güzellik merkezi, market, alışveriş merkezi, kuru temizleme.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 2.500 metre uzunluğunda özel kum plajı bulunmaktadır. Şezlong, 
şemsiye, minder, havlu ücretsiz.

Adora Resort Hotel

Antalya / Belek

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 5 km, Antalya Havalimanı’na 29 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ve seçilmiş import içecekler tesisin 
belirlediği alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 4 adet A’la Carte Restoran, 5 adet bar, 1 adet açık ve 1 adet 
kapalı yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 3 adet aquapark, mini club, amfi tiyatro, 
araç kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
500 odalı tesiste; standart, aile, suite ve club olmak üzere 4 tip oda mevcuttur. 
Odalarda TV(uydu), merkezi ısıtma ve soğutma, telefon, küvet veya duş, mini bar, 
kasa, saç kurutma makinesi ve balkon bulunmaktadır. Zemin halı veya seramik 
kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, animasyon, masa tenisi, basketbol, plaj 
voleybolu, boccia, okçuluk.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, kese, güzellik merkezi, çamaşırhane hizmetleri, bebek bakıcısı, dart, bilardo, 
langırt, tüm su sporları, internet.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 300 m uzunluğunda kum-çakıl plajı ve iskelesi mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, minder, plaj havlusu (depozitolu) ücretsizdir.
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Aydınbey Famous
Resort Hotel

Antalya / Belek

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya’ya 45 km, Antalya Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Ana restoran, 2 adet A’la Carte Restoran(15.06- 01.09 tarihleri arasında), 4 adet 
bar, 1 adet açık ve 1 adet kapalı yüzme havuzu, SPA, 3 adet su kaydırağı, mini club, 
amfi tiyatro, araç kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, internet cafe, 
otopark. Otelimizde doktor servisi ücretli bir servis olup saatlik hizmet vermektedir.

Oda Özellikleri:
316 odalı tesiste; standart ve aile olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda TV 
(uydu), split klima, telefon, küvet, mini bar, kasa, saç kurutma makinesi ve balkon 
bulunmaktadır. Zemin laminant kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, jakuzi, fitness center, animasyon, masa tenisi, dart, boccia, 
aerobik, jimnastik, wi-fi (lobi).

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, bilardo ve tüm su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 80 m uzunluğunda özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder, plaj havlusu ücretsizdir.

Belconti Resort 
Hotel
Antalya / Belek

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Belek merkezine 1,5 km, Antalya Havalimanı’na 30 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 3 adet A’la Carte Restoran, 5 adet bar, 2 adet açık ve 1 adet 
kapalı yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu, SPA, 4 aquapark, mini club, amfi tiyatro, 
araç kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
596 odalı tesiste; standart, aile, villa, luxury odaları, deluxe odaları, engelli ve kral 
dairesi olmak üzere 7 tip oda mevcuttur. Odalarda TV (uydu), kasa, mini bar, merkezi 
ısıtma ve soğutma, telefon, küvet veya duş, saç kurutma makinesi ve balkon 
bulunmaktadır. Zemin halı veya laminant kaplıdır (Villa odalar mermer zemin.)

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, fitness center, animasyon, masa tenisi, plaj 
voleybolu, disko (giriş).

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, tenis kortu, kese, jakuzi, tenis kortu ışıklandırması, internet cafe, bilardo, 
özel çardak, su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 300 m uzunluğunda kum-çakıl plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder, plaj havlusu ücretsizdir.
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Belkon Hotel

Antalya / Belek

Konum Bilgileri: 
Denize 2 km, şehir merkezine 3 km, Antalya Havalimanı’na 30 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Restoran, bahçe, açık restoran, bar, çamaşırhane hizmetleri, dart, satranç, wi-fi, 
bebek yatakları, çocuk parkı, çocuk havuzu, açık havuz, kapalı havuz, aquapark.

Oda Özellikleri:
Tesiste standart, villa standart ve aile olmak üzere üç tip oda mevcuttur. Odalarda; 
balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, kasa, split klima, 
telefon, televizyon (uydu). Zemin halı kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness, wi-fi, TV salonu, dart, hamam, voleybol.

Ücretli Hizmetler:
Oyun salonu, bilardo, masa tenisi, sauna, jakuzi, masaj.

Plaj Özellikleri:
Denize 2 km mesafede olup, şemsiye, şezlong, minder ve havlu ücretsizdir.

Maxholiday Palace

Antalya / Belek

Konum Bilgileri: 
Belek merkeze 5 km, Antalya şehir merkezine 45 km, Antalya Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler. Tesisin belirttiği konsept dahilindeki bazı 
yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsizdir. Belirtilen hizmetler dışındaki 
tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, merkezi klima, 
telefon, televizyon, uydu yayını ve küvet bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Mavi bayraklı özel plaj, aerobik, basketbol, buhar banyosu, su kaydırakları, masa 
tenisi, sauna, boccia, animasyon, dart, hamam, fitness, mini futbol.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, banana, bilardo, jet ski, toplantı salonu, güzellik merkezi, motorlu su 
sporları, oyun salonu.

Plaj Özellikleri:
Tesisin mavi bayraklı özel plajı ve iskelesi bulunmaktadır.
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Siam Elegance 
Hotel Spa

Antalya / Belek

Konum Bilgileri:
Belek merkeze 7 km, Antalya şehir merkezine 50 km, Antalya Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar, yerli ve bazı yabancı alkollü-alkolsüz içecekler ücretsizdir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; kasa, LCD TV, mini bar, yerler laminant parke, balkon (masa ve sandalye 
mevcut), direkt telefon, kartlı kapı kilit sistemi, wi-fi internet bağlantısı (ücretsiz), 
yangın alarm ve söndürme sistemi yer almaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Hamam, sauna, buhar banyosu, kapalı havuz, fitness salonu, luna park.

Ücretli Hizmetler:
Özel içecekler, SPA, alışveriş merkezi, doktor, bebek bakıcısı, oda servisi, taze sıkılmış 
meyve suları, telefon, faks, fotokopi, çamaşırhane ve kuru temizleme hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 110 metre uzunlukta özel plajı bulunmaktadır. Şezlong, şemsiye, 
havlu ücretsizdir.
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Mirage Park Resort

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya Havalimanı’na 45 km, Antalya merkezine 35 km, Kemer merkeze 
6 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
110.000 m2 alana kurulu tesis 2016 yılında yenilenmiştir. A’la Carte Restoran, 
araç kiralama, güzellik salonu, otopark, toplantı salonu, açık-kapalı havuz, asansör, 
doktor, kuaför, aquapark, bar, fotoğrafçı, market.

Oda Özellikleri:
Standart ve aile olarak 598 odası bulunmaktadır. Odalarda saç kurutma makinesi, 
duş, WC, klima, telefon, televizyon, uydu yayını, makyaj masası, oda servisi, wireless 
internet, oda temizliği mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, dart, hamam, su kaydırağı, basketbol, disko, kano, mini golf, fi tness 
salonu, sauna, masa tenisi, TV salonu, bar, çocuk kulübü.

Ücretli Hizmetler:
İnternet kafe, bowling, bilardo, jet ski, sörf, banana, oyun salonu, masaj ve cilt 
bakımları, SPA, kuaför, tenis sahası ışıklandırması, sağlık hizmetler, kuru temizleme, 
bebek bakımı, su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 450 m uzunluğunda kum-çakıl özel plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, minder ve havlu ücretsizdir.

Orange County  Resort 
Hotel Kemer
Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Kemer merkeze 300 m, Antalya Havalimanı’na 60 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan 
ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, A’la Carte Restoran, bar, açık ve kapalı yüzme havuzu, SPA, 
doktor, kuaför, market, otopark, genel alanda internet, araç kiralama, fotoğrafçı, 
mini club, animasyon.

Oda Özellikleri:
Standart, aile, suit olmak üzere toplam 514 odası bulunmaktadır. Banyo, duş, saç 
kurutma makinesi, merkezi klima, müzik yayını, televizyon, telefon, uydu yayını, oda 
temizliği, mini bar, oda kasası, uydu TV.

Ücretsiz Hizmetler:
Dondurma, mini bar, masa tenisi, fi tness salonu, disko, su kaydırağı, otopark, hamam, 
sauna, buhar odası, wireless internet, dart.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, A’la Carte restoran, taze sıkılmış meyve suları, ithal içecekler, oda servisi, 
nargile, bilardo, oyun salonu, çamaşırhane hizmetleri, araç kiralama, telefon, faks.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 90 m uzunluğunda çakıl plajı bulunmaktadır. Mavi bayraklı 
plajında iskele mevcuttur. Şezlong, şemsiye ücretsiz.
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Limak Limra Resort

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri:
 Denize sıfır, şehir merkezine 7 km, Antalya Havalimanı’na 70 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 5 adet A’la Carte Restoran, 6 adet bar, 5 adet açık ve 1 
adet kapalı yüzme havuzu, SPA, 6 kaydıraklı aquapark, mini club, amfi tiyatro, araç 
kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, internet cafe, doktor, otopark.

Oda Özellikleri:
816 odalı tesiste; standart, jakuzili, aile, engelli, özel konuk evi olmak üzere 5 tip 
oda mevcuttur. Odalarda TV (uydu), merkezi ısıtma ve soğutma, telefon, küvet veya 
duş, mini bar, kasa, saç kurutma makinesi ve balkon bulunmaktadır. Zemin halı veya 
laminant kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, jakuzi, fitness salonu, tenis, masa tenisi, disko, motorsuz su 
sporları, Türk ve Balık A’la Carte Restoran.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, bilardo, futbol, tenis (ışık ve donanım) çamaşırhane hizmetleri, 
internet (odada), motorlu su sporları, İtalyan, Çin ve Barbeque A’la Carte Restoran.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 350 m uzunluğunda özel kum–çakıl plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, minder, plaj havlusu ücretsizdir.

Limak Limra Park Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize 200 m, Şehir merkezine 45 km, Antalya Havalimanı’na 60 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar, tesisin belirlediği yerli ve bazı yabancı alkollü-alkolsüz içecekler 
ücretsizdir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
A’ la Carte Restoran, aquapark, açık havuz, ısıtmalı kapalı havuz.

Oda Özellikleri:
Tesiste; standart ve R.O.H olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda; TV (uydu), 
merkezi klima, mini bar, telefon, kasa, duş, saç kurutma makinesi ve balkon 
bulunmaktadır. Zemin halı kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Tenis kortu - aydınlatmalı, tenis kortu, fitness, hamam, masa tenisi boccia, satranç, 
aerobic, beach voleybol, buhar odası, okçuluk, sauna.

Ücretli Hizmetler:
SPA, oyun salonu, bilardo, masaj, internet cafe, özel çocuk bakımı.

Plaj Özellikleri:
Denize 200 m mesafede olup şemsiye, şezlong, plaj havlusu ücretsizdir.
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Crystal De Luxe  
Resort & SPA

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize 75 m, şehir merkezine 100 m, Antalya Havalimanı’na 56 km.

Konsept: Ultimate Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler (yıllanmış ithal içkiler 
hariç) tesisin belirlediği alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler 
dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 3 adet A’la Carte Restoran (1 kez / ön rezervasyonlu), 4 
adet bar, 2 adet açık ve 1 adet kapalı yüzme havuzu (01.04. – 31.10. arası ısıtma 
yapılmamaktadır.), SPA, 3 kaydıraklı yüzme havuzu, mini club, amfi tiyatro, araç 
kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, otopark.

Oda Özellikleri:
356 odalı tesiste; standart, aile, sultan suite, paşa suite olmak üzere 3 tip oda 
mevcuttur. Odalarda; LCD TV (uydu), mini bar, duş, kasa, merkezi ısıtma ve soğutma, 
müzik, telefon ve balkon bulunmaktadır. Zemin halı kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, fitness center, wi-fi, tenis, basketbol, masa 
tenisi, dart, sinema.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, bebek bakıcısı, bilardo, bowling, langırt, 
tenis (ışık ve donanım), su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize 75 m mesafede olup otel ile plaj arasından yol geçmektedir. 50 m 
uzunluğunda ince çakıllı plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, minder, plaj havlusu 
(depozitolu) ücretsizdir.

Crystal Flora 
Beach Resort
Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Kemer merkeze 17 km, Antalya Havalimanı’na 35 km.

Konsept: Ultimate Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ile bazı ithal içecekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 5 adet A’la Carte Restoran, 6 adet bar, 2 adet havuz, aqua ve 
çocuk havuzu, SPA, mini club, amfi tiyatro, araç kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, 
fotoğrafçı, doktor, güzellik salonu, otopark.

Oda Özellikleri:
521 odalı tesiste; standart, ranzalı standart, aile odası, king suite ve engelli odası 
olmak üzere 5 tip oda mevcuttur. Odalarda, LCD TV (uydu), klima, telefon, mini bar, 
kasa, saç kurutma makinesi, balkon bulunmaktadır. Zemin laminat kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, jimnastik, dart, tenis, plaj voleybolu, masa 
tenisi, boccia, disko (giriş), motorsuz su sporları.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, sağlık ve güzellik merkezi, bowling, bilardo, langırt, tenis (ışık ve 
donanım), çamaşırhane hizmetleri, dalış, motorlu su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 900 m uzunluğunda özel kum-çakıl plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, minder, plaj havlusu (depozitolu) ücretsizdir.
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Crystal Aura Beach  
Resort & Spa

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Antalya Havalimanı’na 55 km, Antalya şehir merkezi 38 km.

Konsept: Ultimate All Inclusive
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar, yerli ve bazı yabancı alkollü-alkolsüz içecekler ücretsizdir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri: 
4 adet A’la Carte restoran, SPA, 7 adet bar, (4–12 yaş) mini kulüp, çocuk havuzu ve 
oyun alanları, havuzlar, araç kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, 
otopark.

Oda Özellikleri:
Split klima, kablosuz internet bağlantısı, kasa, banyolarda telefon, uydu TV ve müzik 
yayını, duş, mini bar, fön makinesi, zeminde fayans veya laminant, direkt telefon, 
balkon, kartlı kilit sistemi, yangın ihbar ve söndürme sistemi, sigara içmeyen 
konuklar ve bedensel engelli konuklar için özel odalar.

Ücretsiz Hizmetler: 
Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, fitness center, wi-fi, tenis, basketbol, masa 
tenisi, dart, havuzda ve plajda şezlong, minder, gölgelik, havlu, kablosuz internet 
bağlantısı.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kuaför, kese, internet cafe, doktor, çamaşırhane hizmetleri, oyun 
salonu, bebek bakıcısı, bilardo, langırt, tenis (ışık ve donanım), motorlu ve motorsuz 
su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 180 m uzunluğunda ve 30 m genişliğinde ince çakıl ve kum karışık 
özel plajı bulunmaktadır.

Grand Park Kemer

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Kemer merkeze 10 km, Antalya’ya 25 km, Antalya Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, A’la Carte Restoran (BBQ ve İtalyan mutfağı), bar, açık ve 
kapalı ve kaydıraklı yüzme havuzu, mini club, çocuk havuzu, araç kiralama, alışveriş 
merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, otopark.

Oda Özellikleri:
305 odalı tesiste; standart ve aile odalarımızın yanı sıra özel olarak hazırlanmış 3 
adet balkonlu engelli odası bulunmaktadır. Odalarda TV (uydu), klima, telefon, küvet, 
mini bar, kasa, saç kurutma makinesi ve balkon bulunmaktadır. Standart odaların 
zeminleri halı veya seramik, aile odalarında zeminleri ise seramik kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, animasyon, aerobik, dart, masa tenisi, su topu, 
wi-fi (lobi ve genel alanlarda).

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, güzellik merkezi, bebek bakımı, çamaşırhane hizmetleri, bilardo ve 
oyun salonu.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, kum plajı ve iskelesi mevcuttur. Şemsiye, şezlong, minder, plaj 
havlusu ücretsizdir.
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Daima Biz Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 40 km, Antalya Havalimanı’na 56 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile 24 saat, tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, kokteyl menüsü, bazı 
ithal içkiler (Viski, Tekila, Konyak, Martini, Baileys, Rom, Kremalı Likör). Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 2 adet A’la Carte Restoran, bar, yüzme havuzu, aquapark, 
otele ait 350 m plaj.

Oda Özellikleri:
524 odalı tesiste; standart, geniş standart, geniş plus, junior aile, aile, engelli 
ve kaptan suite oda bulunmaktadır. Odalarda; balkon/teras, küvet, saç kurutma 
makinesi, direkt telefon, mini bar, SAT TV, emanet kasa ve split klima mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Aqua park, internet (lobi), masa tenisi, tenis, mini golf, dart, aerobik, havuz oyunları, 
motorsuz su sporları, futbol ve basketbol, Türk hamamı, sauna ve fitness.

Ücretli Hizmetler:
Oda ve otelde wi-fi, internet cafe, safe box, çamaşırhane/kuru temizleme, kuaför, 
doktor, telefon ve faks, bebek bakıcısı, bebek telsizi, bebek arabası, oda servisi, 
havaalanı transferi, motorlu su sporları, oyun salonu.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, kum ve çakıldan oluşmaktadır.

Queen’s Park Le Jardin Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Antalya Havalimanı’na 55 km, Kemer merkezine 7 km, Antalya merkezine 
45 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar, tesisin belirlediği yerli ve bazı yabancı içecekler ücretsizdir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
A’la Carte Restoran, araç kiralama, güzellik salonu, wireless internet, açık havuz, 
asansör, doktor, kuaför, bar, restoran, aquapark, fotoğrafçı.

Oda Özellikleri:
Standart ve aile olarak 308 odası bulunmaktadır. Odalarda balkon, banyo, duş, 
uydu yayını, saç kurutma makinesi, WC, oda servisi, telefon, televizyon, oda kasası, 
uyandırma servisi, merkezi klima, mini bar mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, futbol, dart, kano, sinema, jakuzi, sauna, bisiklet, disko, hamam, masa 
tenisi, fitness salonu.

Ücretli Hizmetler:
Bilardo, masaj, SPA, internet kafe, squash, dalgıçlık okulu, bebek bakımı.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin kendine ait 200 m çakıl özel plajı vardır. Şezlong, şemsiye, minder 
ve havlu ücretsiz.
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Queen’s Park Hotel 
Göynük

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Kemer merkeze 6 km, Antalya Havalimanı’na 45 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar, tesisin belirlediği yerli ve bazı yabancı içecekler ücretsizdir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
60.000 m2 alana kuruludur. Araç kiralama, A’la Carte Restoran, doktor, su kaydırağı, 
güzellik salonu, tiyatro, kuaför, asansör, açık havuz, market, bar, restoran.

Oda Özellikleri:
475 odalı tesiste; standart ve aile olarak 2 tip oda mevcuttur. Odalarda TV (uydu), 
telefon, mini bar, klima, duş, saç kurutma makinesi, kasa, balkon, duman detektörü, 
buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Bisiklet, fitness salonu, masa tenisi, sörf, TV salonu, plaj voleybolu, dart, kano, tenis, 
sauna, hamam, animasyon.

Ücretli Hizmetler:
Motorlu su sporları, bilardo, internet kafe, oyun salonu, jet ski, SPA, masaj, dalgıçlık 
okulu.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumda olup, 50 metre uzunlukta kum-çakıl özel plajı mevcuttur. 
Şemsiye, şezlong, minder, ücretsizdir.

Fame Residence 
Kemer & Spa
Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Antalya şehir merkezine 40 km, Antalya Havalimanı’na 50 km.

Konsept: Fame Style Herşey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, 
oda kasası, merkezi klima, televizyon, uydu yayını, telefon ve çalışma masası 
bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Odada kasa, mini bar, lobide wi-fi, animasyon, akşam şovları, hamam, sauna, buhar 
odası, kapalı havuz girişi, fitness salonu, şezlong, minder, şemsiye, kaydıraklı havuz, 
plaj ve havuz havlusu, masa tenisi, tenis kortu, beach volley, sinema salonu, mini 
club (4-12 yaş).

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, 24 saat oda servisi, taze sıkılmış meyve suları, diskodan alınan 
içecekler, nargile, faks, telefon, oyun salonu, futbol saha kullanımı, bowling, bilardo, 
tenis kortu, tenis raket ve topları, doktor, kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri, 
su sporları, bebek bakıcılığı, SPA, Wellness merkezi hizmetleri. 

Plaj Özellikleri:
Otelin mavi bayraklı özel plajı bulunmaktadır.
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Fame Residence 
Göynük

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize 90 m, Antalya şehir merkezine 30 km, Kemer Otogarı’na 10 km, Antalya 
Havalimanı’na 40 km. 

Konsept: Fame Style Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesisin tüm odaları dağ, havuz veya bahçe manzaralıdır. Tesis 235 standart oda, 22 
family oda ile birlikte toplam 257 oda, 558 yatak kapasitesine sahiptir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; halı veya parke zemin, balkon, banyo, WC, duş, direkt telefon hattı, saç 
kurutma makinesi, kiralık kasa, uydu yayını, TV, müzik yayını bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Soft animasyon, jimnastik salonu, hamam, sauna, açık havuz jakuzi, masa tenisi, 
şezlong, minder, şemsiye, plaj havlusu, çocuk oyun bahçesi, mini club (4-12 yaş), su 
kaydırağı, lobide wi-fi, mini bar, emanet kasası.

Ücretli Hizmetler:
Çamaşır hane hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, doktor, hemşire, fotoğraf 
servisi, otopark, su sporları, hamam, sauna, jakuzi, jimnastik salonu, bilardo, masa 
tenisi.

Plaj Özellikleri:
Otelin kendine ait 90 metre uzaklıktaki özel plajı bulunmaktadır. Güneş şemsiyeleri, 
şezlonglar, minderler ve plaj ve havuz havluları mevcuttur.

Fame Residence 
Beach Park
Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 40 km, Kemer Otogar 1 km, Antalya 
Havalimanı’na 50 km.

Konsept: Fame Style Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesisin tüm odaları dağ, deniz ve bahçe manzaralıdır. 21 family, 89 standart oda ile 
birlikte toplam 110 oda, 260 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, WC, direkt telefon, saç kurutma makinesi, mini bar, kiralık 
kasa, uydu yayını, TV, müzik yayını, split klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Masa tenisi, şezlong, minder, şemsiye, plaj havlusu, lobide wi-fi.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, hemşire, otopark, bilardo, su sporları.

Plaj Özellikleri:
Tesisin kendine ait mavi bayraklı plajı bulunmaktadır. Şemsiye, şezlong, minder ve 
havlu ücretsizdir.
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Fame Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize 200 m, Kemer Otogar 500 m, Antalya şehir merkezi 50 km, Antalya 
Havalimanı’na 50 km.

Konsept: Fame Style All Inclusive
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesisin tüm odaları dağ, deniz ve bahçe manzaralıdır. 8 family, 92 standart oda ve 8 
triple oda ile birlikte toplam 108 oda, 230 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, WC, direkt telefon, saç kurutma makinesi, mini bar, kiralık 
kasa, uydu yayını, TV, müzik yayını, split klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Masa tenisi, şezlong, minder, şemsiye.

Ücretli Hizmetler:
Su sporları, telefon, faks, bilardo, doktor, şişe olarak barlardan alınan içecekler.

Plaj Özellikleri:
Tesisin kendine ait plajı bulunmaktadır. Şezlong, minder, şemsiye ücretsizdir.

Grand Mir’amor Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri:
Denize 250 m, Kemer merkeze 5 km, Antalya Havalimanı’na 60 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesis 328 oda ve 840 yatak kapasitelidir. Ana Bina ve Anex binalardan oluşmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda direkt hatlı telefon, split klima, uydu yayını, LCD  TV, kasa, duş, balkon, saç 
kurutma makinesi, mini bar, kartlı anahtar sistemi bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Oda temizliği, fitness, Türk hamamı, buhar banyosu, sauna.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, doktor, wi-fi, çamaşırhane hizmetleri, araç kiralama, fotoğrafçı, plaj için havlu, 
kuaför.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 250 metre uzaklıktadır. 
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Stella Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri:
Denize 200 m, Antalya Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste 2 ana restoran, 2 bar, açık ve kapalı havuz, SPA merkezi ve çamaşırhane 
bulunmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; duşa kabin, saç kurutma makinesi, telefon, balkon, emanet kasası, split 
klima, mini bar, wi-fi.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, jakuzi, fitness salonu, masa tenisi, dart, animasyon ve canlı müzik. 

Ücretli Hizmetler:
Masaj, bilardo, su sporları, internet cafe, kablosuz internet, plaj havlusu.

Plaj Özellikleri:
Tesisin çakıl plajı bulunmaktadır.

Astoria Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri:
Denize 220 m, Kemer merkeze 1 km, Antalya Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesis, Kemer merkezde, Antalya Havaalanı’na 55 km, plaja 220 m mesafededir.2006 
yılında açılan tesiste 78 standart oda bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda banyo, duşa kabin, saç kurutma makinesi, split klima, telefon, balkon, 
emanet kasa, mini bar ve kablosuz internet bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, jakuzi, fitness salonu, masa tenisi, dart, animasyon, canlı 
müzik.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, bilardo, su sporları, internet cafe, kablosuz internet, plaj havlusu.

Plaj Özellikleri:
Şezlong, şemsiye, bar hizmetleri ve minder ücretsiz sunulmaktadır.
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Sailor’s Beach Club

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Kemer merkezine 7 km, Antalya şehir merkezine 50 km, Antalya 
Havalimanı’na 65 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Kaydırak, su sporları, kuaför, A’la Carte Restoran, tenis, internet köşesi, toplantı 
salonu, alışveriş merkezi, doktor, hemşire, fotoğrafçı.

Oda Özellikleri:
296 odalı tesiste; standart ve aile olarak 2 tip oda mevcuttur. Seramik zemin, duş, 
WC, saç kurutma makinesi, klima, TV (uydu yayını), mini bar, telefon, oda kasası 
balkon veya teras, oda temizliği.

Ücretsiz Hizmetler:
Wireless internet, buhar odası, jimnastik, amfi tiyatro, masa tenisi, hamam, sauna, 
basketbol, dart, aerobik, animasyon, fitness salonu, jakuzi, tenis kortu.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, disko, çamaşırhane hizmetleri, kuyumcu, kano, banana, jet ski, ringo, 
parasailing, kuaför, doktor.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumda olup, 70 metre uzunlukta özel plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, minder ve havlu ücretsizdir.

Seagull Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Kemer merkeze 13 km, Antalya şehir merkezine 30 km, Antalya 
Havalimanı’na 45 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Otopark, açık havuz, çocuk kulübü, doktor, hamam, asansör, restoran, bar, 
çamaşırhane hizmetleri.

Oda Özellikleri:
Standart ve aile olarak 140 odası bulunmaktadır. Balkon, banyo, duş, saç kurutma 
makinesi, müzik yayını, oda kasası, televizyon, telefon, uydu yayını, klima.

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, aerobik, dart, tavla, jakuzi, boccia, fitness salonu.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, kuru temizleme, hamam, su sporları, masaj, kuaför, sauna.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumda tesisin mavi bayraklı özel plajı bulunmaktadır.
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Viking Nona Beach Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 40 km, Antalya Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif ikramlar ile bazı yerli ve ithal, 
alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve saatlerde hizmet vermektedir. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, bar, açık havuz, doktor, market, otopark, genel alanda 
internet, araç kiralama, fotoğrafçı, haftada 1 gün canlı müzik.

Oda Özellikleri:
94 odalı tesiste; standart, aile ve engelli olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. Odalarda 
TV (uydu), telefon, mini bar, klima, duş, saç kurutma makinesi, kasa bulunmaktadır. 
Zemin laminat kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi (lobi), masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, kese (Viking Star Otel’de kullanılabilir.), su sporları, çamaşırhane hizmetleri, 
internet cafe taze sıkılmış meyve suları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumda olup, özel çakıllı plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, minder, plaj 
havlusu ücretsizdir.

Viking Star Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize 600 m, Antalya şehir merkezine 40 km, Antalya Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 1 adet A’la Carte Restoran, bar, açık ve kapalı yüzme havuzu, 
SPA, doktor, kuaför, market, otopark, genel alanda ve tüm odalarda wi-fi, araç 
kiralama, fotoğrafçı, mini club, animasyon, haftada 1 gün canlı müzik.

Oda Özellikleri:
196 odalı tesiste; standart, aile ve engelli olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. Odalarda 
TV (uydu), telefon, mini bar, merkezi ısıtma ve soğutma, duş, saç kurutma makinesi, 
kasa bulunmaktadır. Zemin laminat kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, wi-fi (lobi ve tüm odalarda), aerobik, animasyon, 
masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, taze sıkılmış meyve suları, SPA, masaj, kese, 
su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize 600 m uzaklıkta olup, özel çakıllı ve kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder, plaj havlusu ücretsizdir.
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Larissa Club Akman Park

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 45 km, Antalya Havalimanı’na 77 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık havuz, çocuk havuzu, çocuk oyun alanı, çocuk kulübü, A’la Carte Restoran, bar.

Oda Özellikleri:
140 odalı tesiste; standart oda tipi mevcuttur. Odalarda; balkon, banyo, duş, 
saç kurutma makinesi, mini bar, split klima, telefon, televizyon (uydu), küvet 
bulunmaktadır. Zemin seramik kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Havuz, su kaydırağı, fitness, hamam, masa tenisi, aerobic, soft animasyon, beach 
volley, dart, sauna, doktor, yazıcı, disko giriş.

Ücretli Hizmetler:
Telefon, bilardo, safe odalarda, çamaşırhane masaj, su sporları, doktor servisi, 
mağazalar, araba kiralama, dalış, diskodaki tüm içecekler, 23:00’dan sonra tüm 
içecekler, taze sıkılmış meyve suları, kokteyller, dondurma, Türk kahvesi, ithal 
içecekler.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup özel kum plaj bulunmaktadır. Şezlong, minder ve şemsiye ücretsizdir.

Larissa Hotel Beldibi

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize 150 m, şehir merkezine 15 km, Antalya Havalimanı’na 35 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık havuz, çocuk havuzu, çocuk animasyonu, çocuk oyun alanı.

Oda Özellikleri:
170 odalı tesiste; standart single ve triple olmak üzere üç tip oda mevcuttur. 
Odalarda; balkon, banyo, split klima, telefon, televizyon (uydu), küvet bulunmaktadır. 
Zemin seramik kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Su Kaydırağı, fitness, hamam, masa tenisi, aerobic, animasyon, beach volley, dart, 
sauna, basketbol, park alanı, ütü, yazıcı, wi-fi.

Ücretli Hizmetler:
Bilardo, masaj, dondurma, internet cafe, faks, telefon, çamaşırhane, su sporları, 
taze sıkılmış meyve suları, kokteyler, Türk kahvesi.

Plaj Özellikleri:
Denize 150 m mesafede olup kum-çakıl plaj bulunmaktadır. Şezlong, minder ve 
şemsiye ücretsizdir.
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Larissa Sultans Beach

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize 50 m, Antalya şehir merkezine 50 km, Kemer merkeze 8 km, Antalya 
Havalimanı’na 65 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü - alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki kalanlar müşteri tarafından 
karşılanacaktır.

Otel Özellikleri:
Çocuk oyun alanı, çocuk havuzu, açık havuz, su kaydırağı.

Oda Özellikleri:
137 odalı tesiste; standart, suit ve kral dairesi olmak üzere üç oda tipi mevcuttur. 
Odalarda; TV(uydu), split klima, duş, fön, direk telefon, safe ve mini bar(ücretli), 
balkon (çoğunluğu deniz manzaralı) mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Su kaydırağı, sauna, fitness, hamam, masa tenisi, boccia, aerobic, TV salonu, jakuzi, 
beach voley, animasyon, buhar odası, dart, su topu, canlı müzik.

Ücretli Hizmetler:
Telefon, faks, safe, mini bar, doktor ve sağlık hizmetleri, çamaşır ve kuru temizleme, 
masaj, kese, aroma terapisi, güzellik salonu, kuaför, motorlu su sporları, dalgıç okulu, 
yabancı alkollü içecekler, diskodaki içecekler (23:00 – 02:00), taze meyve suları, 
balık restoran.

Plaj Özellikleri:
Denize 50 m mesafede olup kum-çakıl plaj mevcuttur. Şezlong, minder ve şemsiye 
ücretsizdir.

Hotel Golden Sun

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri:
Denize 450 m, Kemer merkeze 15 km, Antalya Havalimanı’na 45 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
10:00-22:00 saatleri arasında servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Akdeniz’in incisi Antalya’nın Beldibi beldesinde 7000 metrekare arazi üzerine 
kurulmuş tesis, Beydağları’nın eteğinde yemyeşil, sessiz, huzurlu bir ortamda herşey 
dahil hizmeti vermektedir. Sahilden sadece tali bir yol ile ayrılmakta ve yaklaşık  
450 m mesafededir. Tesis konum itibariyle sezon başı ve sezon sonu panoramik ve 
spor amaçlı dağ gezisine uygundur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; bahçe, dağ ve havuz manzaralı olmakla beraber balkon, direkt hatlı 
telefon, TV, split klima,  kasa(ücretli), duş/ WC, sıcak su, saç kurutma makinası, mini 
buzdolabı bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Voleybol, masa tenisi, bilardo, langırt, dart, çocuk parkı, plaj için güneş şemsiyesi, 
minder ve şezlong (havuz ve plajda), kablosuz internet bağlantısı (genel alan).

Ücretli Hizmetler:
Telefon, kasa, çamaşırhane hizmetleri, doktor.

Plaj Özellikleri:
Özel plajına 450 metre mesafededir. Plajda alınan şezlong, şemsiye, minder ücretsiz.
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Imperial Palace Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Kemer merkeze 13 km, Antalya Havalimanı’na 45 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste 2 adet açık havuz, 1 adet çocuk havuzu,1 adet kapalı havuz, 3 adet su 
kaydırağı bulunmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; split klima, kasa, LCD TV, uydu yayını, mini bar, balkon, direkt telefon, 
zeminler laminant, elektronik kapı kart sistemi, yangın alarmı ve yangın söndürme 
sistemi, banyoda; duş, saç kurutma makinesi bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, su kaydırakları, şemsiye, şezlong, minder, mini club (4-12 yaş), hamam, 
sauna, fitness center, masa tenisi, plaj voleybolu, dart, aerobik, boccia ve su topu.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, cilt bakımı, alışveriş merkezi, doktor, hemşire, faks, telefon, oda kasası, araç 
kiralama, çamaşırhane hizmetleri, pavillion, A’la carte restoran, Türk kahvesi, sıkma 
portakal suyu.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin plajında alınan şemsiye ve şezlong ücretsiz.

Grand Hotel Derin

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri:
Denize 100 m, Kemer merkeze 15 km, Kemer Otogarı 17 km,  Antalya Havalimanı’na 
40 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; halı zemin, balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, 
oda servisi, split klima, uydu yayını, direkt telefon, küvet ve terlik bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Özel plaj, aerobic, masa tenisi, çocuk animasyonu, çocuk oyun alanı, minder, fitness, 
satranç, disco, şezlong, şemsiye, badminton, wi-fi, çocuk havuzu.

Ücretli Hizmetler:
24 saat oda servisi, plaj havlusu, sauna, Türk hamamı, bebek bakıcısı, masaj, 
diskodaki içecekler, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 100 metre uzaklıktadır. 

DENiZE
SIFIR

www.gezinomi.com 5352



Romeo Beach Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri:
Denize 20 m, Antalya şehir merkezine 35 km, Antalya Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. 
Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, TV ve split klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Şezlong, şemsiye, internet.

Ücretli Hizmetler:
Konsept dışı kalan tüm yiyecek ve içecekler.

Plaj Özellikleri:
Denize 20 metre mesafedeki tesisin özel plajı bulunmaktadır. Şezlong, şemsiye 
ücretsizdir.

Rios Beach Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Kemer merkeze 12 km, Antalya şehir merkezine 28 km, Antalya 
Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, havuz ve bahçe manzara, split klima, TV, uydu yayını, mini bar, 
telefon, kasa, banyo, WC ve saç kurutma makinesi bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Sauna, Türk hamamı, şemsiye, şezlong,  masa tenisi, fitness salonu, masa tenisi, 
animasyon.

Ücretli Hizmetler:
Kasa, Türk kahvesi, mini bar, yabancı içecekler, telefon, faks, geç çıkış, doktor, masaj, 
fotoğraf, bisiklet kiralama, su sporları, taze sıkılmış meyve suları.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize yakın konumlu ara yol geçişlidir. Kum çakıl plaj bulunmaktadır. Plajda 
şezlong ve şemsiyeler, plaj havlusu ücretsiz olarak hizmete sunulmuştur.
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Blauhimmel Hotel

Antalya / Kemer

Konum Bilgileri:
Denize 150 m, Kemer merkeze 7 km, Antalya Havalimanı’na 65 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. 
Belirtilen konsept dışındaki hizmetler ekstra ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda zeminler seramik kaplama, balkon, banyo(duşkabin), WC, saç kurutma 
makinesi, telefon, mini bar, TV (uydu), kasa, klima bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Masa tenisi, animasyon programları ve oyunları, fitness center, 10:00-22:00 arası 
yerli alkollü-alkolsüz içecekler, çay pasta ikramı, şezlong, şemsiye, minder, wi-fi.

Ücretli Hizmetler:
Faks,  telefon, sauna, masaj, doktor servisi, bilardo, safe (odada), mini bar, alkollü 
içecekler, Türk kahvesi, taze sıkma meyve suları.

Plaj Özellikleri:
Denize 150 metre mesafede olan tesisin özel plajı bulunmaktadır. Şezlong, minder, 
şemsiye ücretsizdir.

Kimera Lounge Hotel

Antalya / Çıralı

Konum Bilgileri: 
Antalya merkeze 12 km, Antalya Havalimanı’na 100 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Geçerli konsept dahilinde; sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Altın kumsallarıyla ünlü koruma altındaki Çıralı plajlarına sadece 110 m uzaklıktaki 
Kimera Lounge; Antalya Havalimanı’na 100 km, Antalya merkeze 90 km, Kumluca’ya 
30 km, Tekirova’ya 30 km, Kemer’e ise sadece 40 km mesafede bulunuyor.

Oda Özellikleri:
Odalarda; LED TV (uydu), mini bar, duş, kasa, klima, wi-fi, çiçek buketi, kasa, çay 
kahve makinesi, telefon ve balkon bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, otopark, açık havuz, şezlong, şemsiye, özel plaj, bisiklet, hamam, sauna, masa 
tenisi ve buhar odası.

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, açık ve kapalı restoran, çamaşırhane hizmetleri, taze sıkılmış 
meyve suları ve masaj.

Plaj Özellikleri:
110 metre uzaklıktaki özel plajında alınan şezlong ve şemsiye ücretsizdir.
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Şah Inn Paradise

Antalya / Kumluca

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 90 km, Kumluca merkeze 12 km, Antalya 
Havalimanı’na 105 km.

Konsept: Alkolsüz Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, ikramlar ve 
çay saati, tesisin belirlemiş olduğu alkolsüz içecekler servis edilir. Belirtilen hizmetler 
dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste 296 adet standart oda, 99 adet aile odası, 4 adet kral dairesi ve 5 adet 
engelli odası bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; klima, TV,  mini bar, dijital kasa, kıble yönü, seccade, tesbih, Kur’an-ı Kerim, 
gece lambası, telefon, wi-fi, kettle (çay çeşitleri ve fincan takımı), saç kurutma 
makinesi bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
İnternet, animasyonlar, çocuk kulübü, disko, kreş hizmeti, hamam, fitness merkezi, 
halı saha, plaj havlusu.

Ücretli Hizmetler:
Su sporları, oyun salonu, internet kafe, fotoğraf, kuaför, alışveriş merkezi, doktor, 
SPA, masaj, çamaşırhane hizmetleri, oda servisi, A’la Carte restoran ve araç kiralama.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin mavi bayraklı özel plajı bulunmaktadır.
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PGS Hotels Kremlin Palace

Antalya / Lara

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya Havalimanı’na 20 km, Antalya şehir merkezine 17 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Tesislerde verilen Ultra 
Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar 
akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğlen yemeği ile son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; halı zemin, balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, 
oda kasası, klima, telefon, uydu yayını, banyoda telefon, LCD TV, wi-fi, küvet, bornoz, 
su ısıtıcı ve dolap bulunmaktadır.

Ücretsiz hizmetler:
1060 kişi kapasiteli amfi tiyatroda özel gösteriler ve canlı performanslar, gala gecesi, 
Türk hamamı, sauna, iki haftalık program dahilinde haftanın 7 günü gündüz ve gece 
animasyon aktiviteleri, parti ve şovlar, aerobik, fitness salonu, su jimnastiği, sabah 
jimnastiği, yoga, masa tenisi, 6 kaydıraklı su parkı (çalışma saatleri 10:00-12:00, 
14:00–17:00 ), plaj voleybolu, basketbol, su topu, havuz oyunları, katamaran ve 
rüzgar sörfü (sertifika varsa) yelken( sertifika varsa), kano, havuzda ilk dalış dersi, 
maske-snorkel, mini futbol, dart, boccia, temalı partiler, Senat Disco, DJ eşliğinde 
müzik ve dans keyfi.

Ücretli hizmetler:
Motorlu su sporları, yelken, katamaran, oyun salonu, tenis kortları kullanımı, 
ışıklandırmaları, tenis raketleri ve topları, bowling, PS4.

Plaj özellikleri:
200 metre uzunluğunda ve ince Kum plajımızda, duş ve soyunma kabinleri, WC, 
tente ile kaplı gölgelikler, şezlong ve minderleri, 2 adet iskele mevcuttur. Pavilyon 
iskelesi hizmetleri ücretlidir. Plaj havlusu ücretsizdir.

Limak Lara De Luxe  
Hotel & Resort
Antalya / Lara

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 25 km, Antalya Havalimanı’na 13 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 3 adet A’la Carte Restoran (Meksikan, İtalyan ve 
Uzakdoğu),Türk restoranı ücretsiz (konaklama süresince 1 kez), 6 adet bar, 3 adet 
açık ve 1 adet kapalı yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu, SPA, 9 kaydıraklı aquapark, 
mini club, amfi tiyatro, araç kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, business 
center, doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
441 odalı tesiste; 15 suit(jakuzili),11 junior suit(jakuzili),92 aile suit, 4 engelli odası 
mevcuttur. Odalarda TV (uydu), merkezi ısıtma ve soğutma, telefon, küvet veya 
duş, mini bar, kasa, saç kurutma makinesi ve balkon bulunmaktadır. Zemin laminant 
parke kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, jakuzi, animasyon, disko (giriş), dart, masa 
tenisi, mini golf, plaj voleybolu, tenis kortu, motorsuz su sporları.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, bilardo, bowling, çamaşırhane hizmeti, bebek bakıcısı, tenis 
(ekipman), tüm su sporları, pavillion hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 100 m uzunluğunda özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
plaj havlusu ücretsizdir. 
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Royal Holiday Palace

Antalya / Lara

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 17 km, Antalya Havalimanı’na 15 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlediği konsept dahilinde ki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz 
içecekler ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm servisler ekstra 
ücretlidir. Tesislerde verilen Ultra Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile 
başlar ve çıkış günü sabah kahvaltı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Stone Group’a ait Royal Holiday Palace 53.000 m²’lik alanda kurulmuş olup 
Nisan 2011 tarihinde hizmete açılmıştır. Antalya şehir merkezine 17 km, Antalya 
Havalimanı’na 15 km uzaklıkta bulunmaktadır. Havaalanına kısa transfer süresi 
ile özellikle küçük çocuklu aileler için avantaj sağlıyor. Şato tarzındaki mimarisi ile 
konuklarını konforlu ve şık odalar ile karşılıyor.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, halı zemin, elektronik kapı kartı, su ısıtıcısı (çay/kahve), kanepe 
veya koltuk, mini bar, uydu yayınlı TV, direkt hatlı telefon, özel banyo malzemeleri, 
saç kurutma makinesi, WC, küvetli veya duşlu banyo, banyoda telefon, merkezi klima 
(hava durumuna bağlı olarak, belirli saatlerde) elektronik emanet kasası mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Tenis kortu, tenis raket ve topları, masa tenisi, plaj voleybolu, dart, aerobic, aqua 
park, lunapark, su jimnastiği, animasyonlar.

Ücretli Hizmetler:
Tüm su sporları, tenis dersleri, tenis kortu ışıklandırması, bebek bakıcılığı, kuaför, 
alışveriş merkezi, masaj, kese, güzellik merkezi, doktor, hemşire, kuru temizleme, 
çamaşırhane hizmetleri, araç kirlama, fotoğrafçı, oyun salonu, telefon, faks, bebek 
arabası, pavillion.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumlanmış tesisin özel plajı bulunmaktadır.

Royal Seginus Hotel

Antalya / Lara

Konum Bilgileri: 
Denize 500 m, Antalya şehir merkezine 17 km, Antalya Havalimanı’na 15 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler (yıllanmış ithal içkiler 
hariç) tesisin belirlediği alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler 
dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
2017 yılında hizmete açılan tesis 70.000 m2 alana kuruludur. Doktor, hemşire, 
A’la Carte Restoran, SPA, aquapark, açık-kapalı havuz, lunapark, güzellik merkezi, 
otopark, buhar odası, disko, kuru temizleme.

Oda Özellikleri:
Superior, aile ve suit olarak 498 odası mevcuttur. Elektronik kapı kartı, su ısıtıcısı, 
çay-kahve seti, mini bar, uydu yayını, direkt hatlı telefon, merkezi klima, WC, duş, 
banyoda telefon, saç kurutma makinesi, oda kasası, oda temizliği, çarşaf değişimi.

Ücretsiz Hizmetler:
Hamam, sauna, buhar odası, jakuzi, tenis kortu, masa tenisi, fitness salonu, aerobik, 
lunapark, su jimnastiği, animasyon, çocuk kulübü.

Ücretli Hizmetler:
Bebek bakımı, kuaför, masaj-kese, güzellik merkezi, araç kiralama, fotoğraf, bilardo, 
oyun salonu, internet kafe, oda servisi, ithal içecekler, su sporları, sağlık hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize 500 metre mesafede yer alır. Şemsiye ve şezlong ücretsiz.
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Royal Wings Hotel

Antalya / Lara

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 17 km, Antalya Havalimanı’na 15 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 4 adet A’la Carte Restoran(ücretli), bar, açık yüzme havuzu, 
aquapark ve lunapark (hava şartlarına ve sezona bağlı olarak belli saatlerde), SPA, 
doktor, kuaför, market, otopark, genel alanda internet, araç kiralama, fotoğrafçı, 
mini club, animasyon.

Oda Özellikleri:
457 odalı tesiste; standart, dublex aile, junior suit, king suite ve engelli olmak üzere 
5 tip oda mevcuttur. Odalarda TV (uydu), telefon, mini bar, merkezi ısıtma soğutma 
(hava şartlarına bağlı belli saatlerde), küvet veya duş, saç kurutma makinesi, kasa 
bulunmaktadır. Zemin halıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, genel alanlarda internet, aerobik, animasyon, 
plaj voleybolu, tenis kortu (gündüz) ve ekipmanları, basketbol, disko (giriş), masa 
tenisi.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, bowling, bilardo, tenis kortu ışıklandırmalı (rezervasyonlu), su 
sporları, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, güzellik merkezi, bebek bakıcılığı, 
taze sıkılmış meyve suları. A’la Carte Restoranlar, oda servisi ve konsept dahilinde 
olmayan servis ve içecekler.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, özel kum plajı ve iskele mevcuttur. Şemsiye, şezlong ücretsizdir, 
plaj havlusu (kart ile ilk değişim ücretsiz sonrakiler ücretlidir).

Titanic Beach Resort Hotel

Antalya / Lara

Konum Bilgileri: 
Şehir merkezine 12 km, Antalya Havalimanı’na 10 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar, yerli ve bazı yabancı alkollü-alkolsüz içecekler ücretsizdir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Ana restoran, 5 adet A’la Carte, 8 adet bar, 3 adet havuz, su kaydırakları, SPA merkezi, 
mini club (4-12 yaş).

Oda Özellikleri:
Odalarda; internet erişimi, oturma köşesi, direkt telefon, LCD TV, balkon, kasa, mini 
bar, saç kurutma makinesi, bornoz, terlik, kartlı anahtar sistemi, su ısıtıcısı ve çay-
kahve makinesi, klima bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Havuz kenarında ve sahilde şezlong, şemsiye, plaj havlusu, fitness salonu, masa 
tenisi, animasyon.

Ücretli Hizmetler:
İnternet cafe, internet, hemşire, doktor, tenis kortu aydınlatma, bowling, tenis 
ekipmanları, futbol, masaj, bilardo, dar, langırt, SPA, çocuk bakımı.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumdaki tesisin 165 metre uzunluğunda plajı bulunuyor. Plajda ve 
havuzda şemsiye, minder ve havlu ücretsiz.
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Swandor Topkapı Palace

Antalya / Lara

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 16 km, Antalya Havalimanı’na 20 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilinde ki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler, türk Kahvesi, ücretsiz 
sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
İstanbul’daki Topkapı Sarayı’ndan esinlenerek inşa edilmiş olan Swandor Hotels & 
Resorts – Topkapı Palace’ın sizlere o zamanları yaşatacağından emin olabilirsiniz. 
Antalya’dan 16 km uzaklıkta bulunan Akdeniz’in en etkileyici köyünde; Kundu’da 
sultanlar gibi ağırlanmaya hazır olun.

Oda Özellikleri:
Ayarlanabilir merkezi klima sistemi, müzik yayını (TV), mini bar, oda ve banyoda 
direkt hatlı telefon, uluslararası uydu yayınlı LCD TV, oda kasası, duş ya da küvetli 
banyo, WC, saç kurutma makinesi, çay kahve mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Odalarda ve genel alanda kablosuz internet, odalarda kasa, bilardo, Türk hamamı, 
sauna, fitness center, animasyon, spor aktiviteleri, masa tenisi, plaj havlusu, 
şezlong, şemsiye, kano, sörf, yelken, mama sandalyesi, su kaydırakları, kapalı yüzme 
havuzu.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, tenis kortu ışıklandırmalı (rezervasyonlu), pavilyon kullanımı, 
çamaşırhane hizmetleri, highbant wi-fi, güzellik merkezi, bebek bakıcılığı, oda 
servisi, A’la Carte restoranlar, doktor, ambulans hizmetler, telefon, fotoğrafçı 
hizmetleri, alışveriş merkezi.

Plaj Özellikleri:
200 metre uzunluğunda ve ince kum plajında, duş ve soyunma kabinleri, WC, tente 
ile kaplı gölgelikler, şezlong ve minderleri, 2 adet iskele mevcuttur. Plaj havlusu 
ücretsizdir. Pavilyon iskelesi hizmetleri ücretlidir.

Grand Park Lara

Antalya / Lara

Konum Bilgileri: 
Denize 200 m, Antalya şehir merkezine 16 km, Antalya Havalimanı’na 14 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı ana restoran, 3 adet A’la Carte Restoran (önceden rezervasyonlu ve 
servis ücretli), 7 adet bar, 24 saat hizmet veren (tüm ana öğün ve snack) ikram 
edilen Bisro Tulip Restoran, Buffet Restoran, 2 adet açık yüzme havuzu, 1 adet 
açık çocuk havuzu, 4 bantlı kaydıraklı havuz (04-12yaş), bisiklet kiralama, alışveriş 
merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, ücretsiz otopark.

Oda Özellikleri:
896 odalı tesiste; standart, family deluxe, family elite ve engelli odası olmak üzere 4 
tip oda mevcuttur. Standart odalarımız balkonsuz, tüm family ve engelli odalarımız 
balkonludur. Odalarda wi-fi (ücretli), TV (uydu), split klima, telefon, duş, mini bar, 
(su hariç ücretli) saç kurutma makinası bulunmaktadır. Zemin laminant ya da fayans 
kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, fitness center, masa tenisi, dart, wi-fi (lobi), 
mini club, canlı müzik, animasyon.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, bebek bakıcısı, bilardo, oyun salonu, su sporları, odalarda internet 
kullanımı A’la Carte Restoranlar, kuaför, doktor, alış veriş merkezi, çamaşırhane, 
kuru temizleme, fotoğraf, araç kiralama, kiralık kasa, telefon, faks, fotokopi, döviz 
bozdurma, ayakkabı boyacısı ve toplantı odaları, misafir talebi doğrultusunda bebek 
bakıcısı.

Plaj Özellikleri:
Denize 200 m mesafede olup, özel kumlu plaj kullanılmaktadır, şemsiye, şezlong, 
minder, araç ile servis ücretsizdir. Plaj ve havuz havlusu havlu kartı temin edilir.
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Kervansaray Otel Lara

Antalya / Lara

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 12 km, Antalya Havalimanı’na 10 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept dahilinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin 
belirlediği konsept dahilindeki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler 
ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Ultra Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, 
konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğlen yemeği ile 
son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, mini bar, merkezi klima, TV ve uydu yayını bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, fitness, dart, basketbol, hamam, aqua park, çocuk kulübü, çocuk diskosu.

Ücretli Hizmetler:
Araç kiralama, butik, doktor, wi-fi, fotoğrafçı, güzellik merkezi, market, kuaför, kuru 
temizleme, kuyumcu, toplantı salonu, banana, bilardo, kano, masaj, oyun salonu, 
tenis kortu, tenis kortu aydınlatma, hemşire.

Plaj Özellikleri:
Tesisin kendine ait kum plajı bulunmaktadır.

Kervansaray Kundu

Antalya / Lara

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Lara merkeze 14 km, Antalya Havalimanı’na 12 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept dahilinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin 
belirlediği konsept dahilindeki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler 
ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Ultra Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, 
konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğlen yemeği ile 
son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, oda servisi, merkezi klima, telefon, 
televizyon, uydu yayını, merkezi ısıtma, bornoz ve küvet bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, fitness, dart, basketbol, hamam, aqua park, çocuk kulübü, çocuk diskosu.

Ücretli Hizmetler:
Araç kiralama, butik, doktor, wi-fi, fotoğrafçı, güzellik merkezi, market, kuaför, kuru 
temizleme, kuyumcu, toplantı salonu, banana, bilardo, kano, masaj, oyun salonu, 
tenis kortu, tenis kortu aydınlatma, hemşire.

Plaj Özellikleri:
Kervansaray Kundu Beach, 135 m uzunluğunda kumsala sahiptir.
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Fame Residence 
Lara & Spa

Antalya / Lara

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 16 km, Antalya Havalimanı’na 14 km.

Konsept: Fame Style Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesisin tüm odaları dağ, deniz ve bahçe manzaralıdır. Tesis 332 De Luxe, 2 De Luxe 
Connected, 64 Family De Luxe, 36 Family Elite,3 De Luxe Suit, 1 Elite Suit ve 4 
Engelli odasıyla birlikte toplam 442 oda, 1100 yatak kapasitesine sahiptir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, WC, direkt telefon, saç kurutma makinesi, mini bar, kiralık 
kasa, uydu yayını, TV, müzik yayını, split klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Masa tenisi, şezlong, minder, şemsiye, plaj havlusu, lobide wi-fi, odalarda emanet 
kasası, soft animasyon, hamam, sauna, buhar banyosu, kapalı havuz girişi, fitness 
salonu, tenis kortu, beach volley, sinema salonu, mini club (4-12 yaş).

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, 24 saat oda servisi, taze sıkılmış meyve suları, disko içecekleri, 
nargile, telefon, faks, oyun salonu, futbol sahası, bowling, bilardo, tenis kortu, tenis 
raketi ve topları, doktor, hemşire, otopark, su sporları, SPA & Wellness merkezi 
hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Tesisin kendine ait mavi bayraklı 125 metre plajı bulunmaktadır. Şemsiye, şezlong, 
minder ve havlu ücretsizdir.

Venezia Palace Deluxe  
Resort Hotel
Antalya / Lara

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya Havalimanı’na 15 km, Antalya şehir merkezine 20 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve gün içerisinde snack ikramlar ve çay saati, 
tesisin belirlemiş olduğu seçkin markalar dâhilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler  
24 saat ücretsizdir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste 6 farklı bina bulunmaktadır. Açık ve kapalı restoran, A’la Carte Restoran, açık 
ve kapalı yüzme havuzları, alışveriş merkezi, sauna, Türk hamamı, masaj, jakuzi, 
kuaför, market, oda servisi, mini club (4-12 yaş).

Oda Özellikleri:
540 odalı bir tesistir. Standart, aile, kral dairesi, villa ve engelli odası olmak üzere 
5 tip oda mevcuttur. Odalarda merkezi klima, mini bar (zengin içerik). TV (uydu), 
internet, dijital kasa, telefon, banyolarda duşa kabin, saç kurutma makinası. Odalar 
2013 yılında tamamen yenilenmiştir.

Ücretsiz Hizmetler:
Çocuk kulübü, tenis, masa tenisi, kaydırak havuzu, gündüz ve gece animasyonları, 
partiler, bilardo, mini futbol, plaj voleybolu, basketbol, güneş şemsiyeleri, şezlong 
ve plaj havluları, fitness center, step aerobic, hamam, sauna, odalardaki kasalar, 
internet.

Ücretli Hizmetler:
Barlarda uluslar arası kokteyller, nargile, telefon, faks, çamaşırhane hizmetleri, kuru 
temizleme, kuaför, doktor, sağlık merkezi, güzellik salonu, araba kiralama servisi, 
çocuk bakıcılığı, gece aydınlatmalı tenis ve futbol sahaları kullanımı, su sporları, 
dalgıç okulu, alışveriş merkezi, oda servisi (24 saat), SPA.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, özel ince kum plaj mevcuttur iskele, şemsiye, şezlong, minder, 
havlu, bar, su sporları.
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Nazar Beach  
City & Resort Hotels

Antalya / Lara

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Antalya Kaleiçi 9,7 km, Antalya Havalimanı’na 12 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir.  Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, split klima, televizyon, uydu yayını 
ve uyandırma servisi bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Resepsiyonda kasa, wi-fi, plaj havlusu, şezlong, şemsiye, kaydırak, özel plaj, 
basketbol, hamam, sauna, masa tenisi, dart, fitness, voleybol, sauna, çocuk havuzu.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, 24 saat oda servisi, toplantı salonu, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Tesiste Antalya’nın Lara koyunda, denize sıfır olan platformlu beach bulunmaktadır.  
Plajda şezlong ve şemsiyeler, plaj havlusu depozitolu olarak hizmete sunulmuştur.

Lara Hadrianus Hotel

Antalya / Lara

Konum Bilgileri:
Denize 400 m, Antalya şehir merkezine 10 km, Antalya Havalimanı’na 9 km.

Konsept: Her Şey Dahil 
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Tüm barlar 
23:00’dan sonra ücretlidir.  

Otel Özellikleri:
132 odası bulunan tesiste 120 standart oda ve 12 aile odası bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; klima, ücretli kasa, balkon, TV, uydu yayını, telefon, saç kurutma makinesi, 
banyo, WC, müzik yayını ve mini bar bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Şezlong, şemsiye, plaj havlusu, plaj servisi, hamam, suna, masa tenisi, kablosuz 
internet.

Ücretli Hizmetler:
İthal içecekler, ithal kokteyller, Türk kahvesi, pop corn, taze sıkılmış portakal suyu, 
vitamin bar, nargile, disco, masaj, bilardo, su sporları, çamaşırhane hizmetleri, kiralık 
kasa, telefon, doktor.

Plaj Özellikleri:
Tesisin kendi plajına belirli saatlerde servisi bulunmaktadır.
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Rixos Downtown Antalya

Antalya / Lara

Konum Bilgileri: 
Denize 400 m, Antalya merkeze 1 km, Antalya Havalimanı’na 18 km.

Konsept: Tam Pansiyon Plus & Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Tam Pansiyon Plus
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ve yemeklerin 
yanında alınacak yerli alkollü – alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
servis edilmektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; LCD TV (uydu), mini bar, duş, kasa, merkezi ısıtma ve soğutma, kasa, 
telefon ve balkon bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness merkezi,  kablosuz internet, otopark, tenis kortu, business center, mini club 
(4-12 yaş), plaj havlusu ve şezlng, duş ve soyunma dolapları.

Ücretli Hizmetler:
Toplantı salonu, doktor, telefon, faks, çamaşırhane hizmetleri, alışveriş merkezi, 
havalimanı transferi, fotoğraf, market, çiçek hizmeti, tenis kortu aydınlatma.

Plaj Özellikleri:
Konyaaltı plajına 09:00-18:30 saatleri arasında shuttle hizmeti verilmektedir.

The Marmara Antalya

Antalya / Lara

Konum Bilgileri: 
Antalya merkeze 3 km, Antalya Havalimanı’na 11 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Ana restoran, kablosuz internet, Bilardo, fotokopi, faks, dalış, masaj, kuaför ve 
kuru temizleme hizmeti, Türk hamamı, sauna, fitness ve rahat oda seçenekleri 
bulunmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; kablo TV, direk telefon, mini bar, saç kurutma makinası, küvet, duş, kasa, 
kablosuz internet bağlantısı, sesli mesaj, merkezi havalandırma sistemi, banyoda 
telefon.

Ücretsiz Hizmetler:
Kablosuz internet, plaj havlusu, şemsiye, şezlong, Türk hamamı, sauna ve fitness. 

Ücretli Hizmetler:
Bilardo, fotokopi, faks, dalış, masaj, kuaför ve kuru temizleme hizmeti.

Plaj Özellikleri:
Falezler üzerinde yer alan tesiste iskele bulunmaktadır. 
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Sealife Family Resort

Antalya / Lara

Konum Bilgileri: 
Denize 100 m, şehir merkezine 4 km, Antalya Havalimanı’na 20 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde; Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikram ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü- alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışında tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste 239 adet balkonlu, standart odalar parke zemin, aile odaları halı zeminli, 
kartlı kapı sistemli, mini bar, ulusal ve uluslararası uydu yayınlı LCD Televizyon, TV 
üzerinden radyo, direk telefon, saç kurutma makinesi, WC, küvetli ve ya duşlu banyo, 
banyoda telefon, makyaj masası ve boy aynası, elbise dolabı, bavulluk, merkezi klima 
ve emanet kasası mevcuttur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; halı zemin, balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik 
yayını, oda kasası, oda servisi, merkezi klima, telefon, uydu yayını, uyandırma servisi, 
banyoda teelfon, LCD televizyon, wi-fi, terlik. 

Ücretsiz Hizmetler:
Lobide wi-fi, otopark, toplantı salonu, disco, animasyon, beach voley, TV salonu, su 
kaydırağı, hamam, plaj havlusu, fitness salonu, masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Oda servisi, pasta çiçek siparişi, çocuk bakıcısı, doktor, araç kiralama, kuaför, alışveriş 
merkezi, çamaşırhane hizmetleri, telefon, faks, SPA hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize 100 metre mesafededir. 

Club Hotel Falcon

Antalya / Lara

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya merkeze 5 km, Antalya Havalimanı’na 17 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, kasa, TV, uydu yayını,  
wi-fi(ücretli), telefon, mini bar, makyaj aynası bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Lobide internet, Türk hamamı, sauna, buhar odası, TV, bebek yatağı, mama 
sandalyesi, emanet kasası, internet odası, Türk kahvesi, mini club (4-12 yaş).

Ücretli Hizmetler:
Oyun odası, masaj, kese, oda servisi, araç kiralama, telefon, faks, fotokopi, kuru 
temizleme, çamaşırhane hizmetleri, nargile, tenis ekipmanları, tenis ışıklandırması, 
çocuk bakıcısı.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumdaki tesisin özel platformu bulunmaktadır. Ayrıca konuklarına 
güneşlenme terası ile de hizmet vermektedir.
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Özkaymak Falez Hotel

Antalya / Lara

Konum Bilgileri:
Denize 250 m, şehir merkezine 1 km, Antalya Havalimanı’na 20 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde; Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar, yerli ve bazı yabancı alkollü-alkolsüz içecekler ücretsizdir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, oda 
kasası, merkezi klima, telefon, TV, uydu yayını, wi-fi ve çalışma masası bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Şezlong, şemsiye, kaydırak, animasyon, hamam, masa tenisi, fitness salonu, çocuk 
havuzu.

Ücretli Hizmetler:
Bebek bakımı, masaj, bilardo, disco, doktor, kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize 250 metre mesafededir.
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VONRESORT 
Elite

Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Side merkeze 12 km, Antalya Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlediği konsept dahilinde ki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz 
içecekler ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler ekstra 
ücretlidir. Tesislerde verilen Ultra Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile 
başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğlen 
yemeği ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Tesiste ana restoran, 10 adet bar, 6 adet A’la Carte restoran ve aqua park 
bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, balkon, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, oda 
kasası, split klima, telefon, televizyon, uydu yayını, küvet ve bazı odalarda ara kapı 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
24 sat bazı yabancı ve yerli alkollü içecekler, çay, pasta, gece çorbası, gözleme, 
snackler, aquapark, wi-fi, spor aktiviteleri, hamam, sauna, plaj havlusu.

Ücretli Hizmetler:
SPA, sağlık hizmetleri, A’la Carte restoranlar, bazı özel içecekler, taze sıkılmış portakal 
suyu, internet kafe, şişe şaraplar, pakette satılan dondurma, oyun salonu, lunapark, 
bebek bakıcısı, bebek arabası, bazı su sporları, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumlanmış otelin oldukça geniş özel kum plajı ve iskelesi bulunmaktadır.

VONRESORT 
Golden Beach
Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Side merkeze 12 km, Antalya Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlediği konsept dahilinde ki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz 
içecekler ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler ekstra 
ücretlidir. Tesislerde verilen Ultra Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile 
başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğlen 
yemeği ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Tesiste ana restoran, 7 adet bar, 5 adet A’la Carte restoran ve lunapark bulunmaktadır.
 
Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, balkon, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, oda 
kasası, split klima, telefon, televizyon, uydu yayını, küvet ve bazı odalarda ara kapı 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
24 sat bazı yabancı ve yerli alkollü içecekler, çay, pasta, gece çorbası, gözleme, 
snackler, aquapark, wi-fi, spor aktiviteleri, hamam, sauna, plaj havlusu.

Ücretli Hizmetler:
SPA, sağlık hizmetleri, A’la Carte restoranlar, bazı özel içecekler, taze sıkılmış portakal 
suyu, internet kafe, şişe şaraplar, pakette satılan dondurma, oyun salonu, lunapark, 
bebek bakıcısı, bebek arabası, bazı su sporları, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize yakın olan tesisin, özel kum plajına ücretsiz servis hizmeti bulunmaktadır.
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VONRESORT 
Golden Coast

Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Side merkeze 12 km, Antalya Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlediği konsept dahilinde ki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz 
içecekler ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler ekstra 
ücretlidir. Tesislerde verilen Ultra Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile 
başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğlen 
yemeği ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Tesiste 9 adet bar, 6 adet A’la Carte restoran ve aqua park bulunmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, balkon, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, oda 
kasası, split klima, telefon, televizyon, uydu yayını, küvet ve bazı odalarda ara kapı 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
24 sat bazı yabancı ve yerli alkollü içecekler, çay, pasta, gece çorbası, gözleme, 
snackler, aquapark, wi-fi, spor aktiviteleri, hamam, sauna, plaj havlusu.

Ücretli Hizmetler:
SPA, sağlık hizmetleri, A’la Carte restoranlar, bazı özel içecekler, taze sıkılmış portakal 
suyu, internet kafe, şişe şaraplar, pakette satılan dondurma, oyun salonu, lunapark, 
bebek bakıcısı, bebek arabası, bazı su sporları, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin özel kum plajı bulunmaktadır.

Blue Paradise 
Side Hotel
Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 45 km, Antalya Havalimanı’na 35 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler servis edilir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, split klima, 
telefon, televizyon, uydu yayını, wi-fi bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Bar, özel plaj, minder, açık havuz, aerobic, dar, boccia, şemsiye, plaja servis, beach 
voley, masa tenisi, sauna, hamam, fitness, animasyon.

Ücretli Hizmetler:
Taze sıkılmış portakal suyu, kuru temizleme, kuaför, doktor, araç kiralama, 
çamaşırhane hizmetleri, havaalanı transfer, emanet kasası, 24 saat oda servisi.

Plaj Özellikleri:
Özel plajı bulunan tesisin, plaja ücretsiz servis hizmeti bulunmaktadır.
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Club Side Coast 
Hotel

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize 350 m, Antalya Havalimanı’na 60 km, Manavgat’a 10 km, Antalya şehir 
merkezine 65 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, A’la Carte Restoran, açık ve kapalı yüzme havuzu, hamam, 
sauna, fitness center, internet, su kaydırağı (4adet), masa tenisi, bilgisayar oyunları, 
tenis kortu, plaj voleybolu, su jimnastiği, alışveriş merkezi, kuaför, doktor, animasyon.

Oda Özellikleri:
342 odalı tesiste standart, ranzalı süit oda (aile odası) ve engelli oda tipleri mevcuttur 
Odalarda TV, telefon, klima, emanet kasa, mini bar, banyo, balkon bulunmaktadır. 
Zemin ek binada halı, ana binada seramik kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, fitness salonu, sauna, basketbol, dart, boccia, su kaydırağı, canlı müzik, 
hamam, plaj voleybolu, massa tenisi, çocuk kulübü, çocuk parkı, çocuk havuzu, 
aerobic, su topu.

Ücretli Hizmetler:
SPA, oyun salonu, internet kafe, masaj, tenis kortu ışıklandırması.

Plaj Özellikleri:
Denize 350 m uzaklıkta olup, 350 m uzunluğunda özel plaj mevcuttur. Şezlong, 
şemsiye ve ulaşım ücretsizdir.

Royal Alhambra 
Palace
Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Manavgat merkeze 14 km, Side merkeze 9 km, Antalya Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 5 adet A’la Carte Restoran (ücretlidir), bar, açık yüzme havuzu, 
aquapark ve lunapark (hava şartlarına ve sezona bağlı olarak belirli saatlerde), 
doktor, kuaför, market, otopark, genel alanda internet, araç kiralama, fotoğrafçı, 
mini club, animasyon.

Oda Özellikleri:
579 odalı tesiste; superior standart, dublex aile, ara kapılı aile, junior suit ve engelli 
olmak üzere 5 tip oda mevcuttur. Odalarda TV (uydu), telefon, mini bar, merkezi 
ısıtma ve soğutma (hava şartlarına bağlı belli saatlerde), küvet/duş, saç kurutma 
makinesi, kasa bulunmaktadır. Zemin halıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, internet, aerobik, animasyon, plaj voleybolu, 
tenis kortu (gündüz) ve donanımları, basketbol, disko (giriş), masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, bowling, bilardo, tenis kortu ışıklandırmalı (rezervasyonlu), su 
sporları, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, güzellik merkezi, bebek bakıcılığı, 
taze sıkılmış meyve suları. Al’a Carte Restoranlar, konsept dahilinde olmayan içecek 
ve servisler.

Plaj Özellikleri:
Deniz ile otel arasında bir yürüyüş yolu vardır, özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong ücretsizdir, plaj havlusu (kart ile ilk değişim ücretsiz sonrakiler ücretlidir).
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Royal Dragon 
Hotel

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Manavgat merkeze 10 km, Antalya Havalimanı’na 48 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 4 A’la Carte Restoran (ücretli), bar, açık yüzme havuzu, 
aquapark ve lunapark (hava şartlarına ve sezona bağlı olarak belli saatlerde), SPA, 
doktor, kuaför, market, otopark, genel alanda internet, araç kiralama, fotoğrafçı, 
mini club, animasyon.

Oda Özellikleri:
564 odalı tesiste; standart, dublex aile, junior suit, ara kapılı aile ve engelli olmak 
üzere 5 tip oda mevcuttur. Odalarda TV (uydu), telefon, mini bar, merkezi ısıtma ve 
soğutma (hava şartlarına bağlı belirli saatlerde), küvet/duş, saç kurutma makinesi, 
kasa bulunmaktadır. Zemin halıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, internet, aerobik, animasyon, plaj voleybolu, 
tenis kortu (gündüz) ve ekipmanları, basketbol, disko (giriş), masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, bowling, bilardo, tenis kortu ışıklandırmalı (rezervasyonlu), su 
sporları, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, güzellik merkezi, bebek bakıcılığı, 
taze sıkılmış meyve suları, oda servisi, A’la Carte Restoranlar, konsept dahilinde 
olmayan içecek ve servisler.

Plaj Özellikleri:
Deniz ve otel arasında yürüyüş yolu mevcuttur, özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, plaj havlusu (kart ile ilk değişim ücretsiz sonrakiler ücretli) ücretsizdir.

Royal Taj Mahal 
Hotel
Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Manavgat merkeze 10 km, Side merkeze 5 km, Antalya Havalimanı’na 48 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 3 adet A’la Carte Restoran (ücretli), bar, açık yüzme 
havuzu, aquapark ve lunapark (hava şartlarına bağlı belirli saatlerde) SPA, doktor, 
kuaför, market, otopark, genel alanda internet, araç kiralama, fotoğrafçı, mini club, 
animasyon.

Oda Özellikleri:
450 odalı tesiste; superior, dublex aile, ara kapılı aile, taj mahal aile, Juniorsuit ve 
engelli olmak üzere 6 tip oda mevcuttur. Odalarda TV (uydu), telefon, mini bar, 
merkezi ısıtma ve soğutma (hava şartlarına ve sezona bağlı olarak belirli saatlerde), 
banyo, saç kurutma makinesi, kasa bulunmaktadır. Zemin halıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, genel alanlarda internet, aerobik, animasyon, 
plaj voleybolu, tenis kortu (gündüz) ve ekipmanları, basketbol, disko (giriş), masa 
tenisi.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, bowling, bilardo, tenis kortu ışıklandırmalı (rezervasyonlu), su 
sporları, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, güzellik merkezi, bebek bakıcılığı, 
taze sıkılmış meyve suları. A’la Carte Restoranlar, oda servisi ve konsept dahilinde 
olmayan servis ve içecekler.

Plaj Özellikleri:
Deniz ve otel arasında yürüyüş yolu vardır, özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong ücretsizdir, plaj havlusu (kart ile ilk değişim ücretsiz sonrakiler ücretlidir).
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Crystal Palace Luxury 
Resort & SPA

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 15 km, Antalya Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Ultimate Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler, aperatif ikramlar 
ile yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 5 adet A’la Carte Restoran, 6 adet bar, 1 adet açık yüzme 
havuzu, 1 adet kapalı yüzme havuzu, 1 adet açık çocuk havuzu, SPA, aquapark, mini 
club, amfi tiyatro, alışveriş merkezi, kuaför, doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
509 odalı tesiste; standart, aile, junior suite, paşa suite ve balayı olmak üzere 5 tip 
oda mevcuttur. Odalarda TV (uydu), merkezi ısıtma ve soğutma, telefon, duş, mini 
bar, kasa, saç kurutma makinesi ve balkon bulunmaktadır. Zemin laminant kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, fitness center, tenis, plaj voleybolu, masa 
tenisi, su topu, aerobik, dart, mini golf, sinema.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, eğlence merkezi, oyun makineleri, bilardo, bowling, langırt, tenis 
(ışık-ekipman), su sporları, 24 saat oda servisi, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 150 m uzunluğunda özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder, plaj havlusu (depozitolu) ücretsizdir.

Crystal Sunrise Queen 
Luxury Resort & SPA
Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 70 km, Antalya Havalimanı’na 65 km.

Konsept: Ultimate Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile tesisin belirlediği yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin 
belirlediği alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 4 adet A’la Carte Restoran, 8 adet bar, 5 adet yüzme havuzu, 
SPA, aquapark, mini club, amfi tiyatro, araç kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, 
doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
514 odalı tesiste; standart, deluxe, suite ve aile olmak üzere 4 tip oda mevcuttur. 
Odalarda LCD TV (uydu), merkezi ısıtma ve soğutma, telefon duş, mini bar, kasa, saç 
kurutma makinesi ve balkon, çay/kahve makinesi bulunmaktadır. Zemin laminant 
kaplıdır. (Görseldeki oda deluxe teras odadır.)

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, fitness center, wi-fi (lobby), tenis kort, squash, 
su topu, plaj voleybolu, masa tenisi, dart.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, su sporları, tenis ekipmanları, oyun 
salonu, bilardo, bowling.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 150 m uzunluğunda özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder, plaj havlusu (depozitolu) ücretsizdir.
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Crystal Sunset Luxury 
Resort & SPA Hotel

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize 250 m, Side merkeze 3 km, Antalya’ya 70 km, Antalya Havalimanı’na 65 km.

Konsept: Ultimate Her Şey Dahil
Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif ikramlar ile tesisin belirlemiş 
olduğu yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 7 adet A’la Carte Restoran, bar, 2 adet yüzme havuzu ve 1 
adet kapalı yüzme havuzu,1 adet çocuk havuzu, sinema, SPA, 11 kaydıraklı aquapark, 
mini club, araç kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, doktor, otopark.

Oda Özellikleri:
584 odalı tesiste; standart, aile, junior suite ve king suite olmak üzere 4 tip oda 
mevcuttur. Odalarda LCD TV (uydu), telefon, mini bar, merkezi ısıtma ve soğutma, 
saç kurutma makinesi, duş ve balkon bulunmaktadır. Zemin laminant kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, wi-fi, tenis kortu, plaj voleybolu, fitness center, 
aerobik, dart, mini futbol, kahvaltıda taze sıkılmış meyve suyu.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, bebek bakıcısı, tenis (ışık ve ekipman) 
tenis dersi, su sporları, oyun salonu, bowling, bilardo.

Plaj Özellikleri:
Denize 250 m mesafede olup, 40 m uzunluğunda özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, minder, plaj havlusu, araç ile servis ücretsizdir.

Crystal Admiral Resort 
Suites & SPA
Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Denize 50m (alt geçit var), şehir merkezine 17 km, Antalya Havalimanı’na 80 km.

Konsept: Ultimate Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 5 adet A’la Carte Restoran (7 günlük konaklamada 1 defa 
ücretsiz), 9 adet bar, açık ve kapalı havuz, SPA, aquapark, alışveriş merkezi, kuaför, 
doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
834 odalı tesiste; standart, aile ve engelli olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. Odalarda 
LCD TV (uydu), telefon, mini bar, kasa, küvet ve saç kurutma makinesi bulunmaktadır. 
Zemin halı kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, dart, mini golf, tenis, basketbol, plaj voleybolu, 
masa tenisi, disko.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, güzellik merkezi, eğlence merkezi, bowling, bilardo, tenis (ışık ve 
donanım) çamaşırhane hizmetleri, motorlu su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize 50 m mesafede olup, otelin içinden alt geçit ile ulaşılan kum-çakıl 250 m 
uzunluğunda özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, minder, plaj havlusu 
(depozitolu) ücretsizdir.
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Sea Planet Resort 
SPA

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya Havalimanı’na 80 km, Antalya merkezine 90 km, Manavgat’a 
12 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. 
Tesisin belirlediği konsept dahilindeki yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz 
olarak hizmet verilmektedir. Belirtilen konsept dışındaki hizmetler ekstra ücretlidir. 
Tesisin 24 saat hizmet veren barı bulunmaktadır.

Otel Özellikleri:
SPA, Türk hamamı, buhar banyosu, VIP hamam, 2 adet sauna ve 12 adet masaj odası, 
fitness merkezi ve tenis kortu, aquapark.

Oda Özellikleri:
460 odalı tesiste standart, aile ve deluxe aile olarak 3 oda tipi mevcuttur. Odalarda 
merkezi klima, balkon, telefon, yangın uyarı sistemi, LCD televizyon, uydu ve müzik 
yayını, kiralık kasa, mini bar, küvet, banyoda telefon, wireless internet, banyo, çay-
kahve seti bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Aquapark, fitness, jimnastik, tenis kortu, masa tenisi, wireless internet, dart, plaj 
voleybolu, çocuk kulübü, animasyon.

Ücretli Hizmetler:
Bilardo, su sporları, masaj, SPA, bebek bakımı.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olan tesisin özel kum plajı ve iskelesi mevcuttur.

Sea World Resort 
Spa
Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Side’ye 15 km, Antalya merkezine 90 km, Manavgat’a 10 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. 
Belirtilen konsept dışındaki hizmetler ekstra ücretlidir.

Otel Özellikleri:
2 adet açık yüzme havuzu, masaj hizmetleri, doktor, fotoğrafçı, güzellik salonu, 
kuaför, market, araç kiralama, SPA.

Oda Özellikleri:
528 odalı tesiste standart, aile ve engelli olmak üzere 3 tip odası mevcuttur. 
Odalarda merkezi klima, balkon, telefon, yangın uyarı sistemi, uydu kanalları, LCD 
TV, müzik kanalı, oda kasası, mini bar, küvet, banyoda telefon bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, tenis, mini futbol, fitness, plaj voleybolu, hamam, sauna, dart, masa 
tenisi, su kaydırağı, çocuk parkı ve havuzu, çocuk kulübü.

Ücretli Hizmetler:
Bilardo, masaj, bowling, oyun salonu, disko, SPA, bebek bakımı.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olan tesisin özel kum plajı ve iskelesi mevcuttur
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Corolla Hotel

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Side merkeze 4 km, Manavgat merkeze 7 km, Antalya Havalimanı’na 64 km.

Konsept: Her Şey Dahil 
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. 
Tesisin belirlediği konsept dahilindeki yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-00:00 
saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. Belirtilen konsept dışındaki 
hizmetler ekstra ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Ana restoran, 4 adet bar, mini club (4-12 yaş), mini disco, fitness center, 3 adet 
havuz, SPA.

Oda Özellikleri:
Otomatik klima sistemi, balkon, telefon, yangın uyarı sistemi, uydu kanalları, LCD TV, 
müzik kanalı, kasa, mini bar, duş, banyoda ikici telefon. 

Ücretsiz Hizmetler:
Lobi ve havuz bölgesinde wi-fi, uyandırma servisi, otopark, sahil servisi, fitness 
salonu, masa tenisi, plaj voleybolu, masa tenisi, dart, jimnastik, Türk hamamı, 
animasyonlar, plajda şezlong, minder, şemsiye, aqua park.

Ücretli Hizmetler:
Market, araç kiralama, kasa, SPA hizmetleri, bebek bakıcısı, sauna, doktor, hemşire, 
çamaşırhane ve kuru temizleme, faks, kuaför, butik, çocuk arabası, bilardo, oyun 
salonu.

Plaj Özellikleri:
Plaja 6 dakika yürüme mesafesinde olan tesisin plajlarında, şemsiye ve şezlong 
ücretsiz, şezlong minderi ücretlidir. Plaja shuttle servisi bulunuyor.

Side Valentine 
Resort & Spa
Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Side merkeze 4 km, Antalya Havalimanı’na 64 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Kumköy, Side’nin kalbinde yer alan Side Valentine Hotel, Side Antik Kent’e ortalama 
4 km uzaklıkta ve Kumköy’ de bulunmaktadır.  Tesis sadece yetişkinlere yönelik 
olarak  (+16) 2017 Mayıs ayında açılmıştır. Tesisin toplam 163 odası bulunmaktadır.
 
Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, merkezi klima, telefon, 
televizyon ve uydu yayını bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
“Hoş geldiniz” kokteyli, fitness center, masa tenisi, dart, gündüz aktiviteleri, lobi ve 
havuzda internet, şezlong, minder ve şemsiye, uyandırma servisi, otopark.

Ücretli Hizmetler:
Tesisin belirlediği içecekler, telefon, faks, kasa, SPA hizmetleri, kuaför, çamaşır 
yıkama hizmetleri, bebek bakıcılığı, doktor, araç kiralama.

Plaj Özellikleri:
Tesisin özel plajı bulunmaktadır. Şemsiye ve şezlong ücretsiz.
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Diamond Beach 
Hotel & Spa

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize 250 m, Side merkeze 12 km, Manavgat merkeze 15 km, Antalya Havalimanı’na 
55 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Ana restoran, 2 adet A’la Carte, 1 sancak restoran, 5 adet bar, 6 adet havuz, su 
kaydırakları, SPA merkezi, mini club (4-12 yaş).

Oda Özellikleri:
Odalarda; LED TV (uydu), mini bar, duş, kasa, merkezi ısıtma ve soğutma, müzik, 
telefon ve balkon bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Lobide wi-fi, havuz kenarında ve sahilde şezlong, plaj havlusu, fitness salonu, masa 
tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Market, araç kiralama, doktor, hemşire, çamaşırhane ve kuru temizleme, faks, 
kuaför, butik, çocuk arabası, bilardo, oyun salonu.

Plaj Özellikleri:
Denize 252 metre mesafede yer alan tesisin kum plajı bulunmaktadır. 

Diamond Elite 
Hotel & Spa
Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Denize 300 m, Manavgat merkeze 12 km, Antalya Havalimanı’na 48 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste 5 adet bar, 1 açık büfe ana restoran, 2 A’la Carte restoran, 1 snack restoran ve 
toplamda 177 oda bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, oda servisi, 
telefon, televizyon, uydu yayını, çalışma masası ve klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Lobide kablosuz internet, plaj havlusu, şezlong, dart, su jimnastiği, boccia, masa 
tenisi, havuz oyunları, aerobik.

Ücretli Hizmetler:
Kuaför, butik, kuyumcu, tekerlekli sandalye, döviz bozdurma, plaj havlusu yıkama, 
faks, çamaşırhane ve kuru temizleme hizmetleri, doktor, hemşire, araç kiralama, 
market.

Plaj Özellikleri:
Sahile 300 m mesafedeki tesisin kendine özel plajı bulunuyor. Plajda; şezlong 
şemsiye ve minder ücretsizdir.
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Diamond Premium 
Hotel & Spa

Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Denize 250 m, Side merkezine 5 km, Antalya Havalimanı’na 70 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilinde ki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Tesislerde verilen Ultra 
Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar 
akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğlen yemeği ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Tesiste 9 adet bar, 1 açık büfe ana restoran, 2 A’la Carte restoran, 2 snack restoran, 
1 pastane bulunmaktadır. Ayrıca toplam oda sayısı 496’dır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, oda servisi, 
uydu yayını, direkt telefon, wi-fi, duşa kabin, terlik, yastık menüsü, LED TV, dolap ve 
klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Havlu, şezlong, şemsiye, kablosuz internet, plaj voleybolu, boccia, zumba, masa 
tenisi, havuz oyunları, dart, su jimnastiği, aerobik, 4-12 yaş mini club.

Ücretli Hizmetler:
Market, araç kiralama, doktor, hemşire, faks, kuaför, butik, kuyumcu, tekerlekli 
sandalye, fotoğrafçı, çocuk arabası, oyun salonu, SPA.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 250 metre uzaklıktadır.

Seamelia Beach Resort 
Hotel & SPA
Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Manavgat’a 10 km, Antalya Havalimanı’na 45 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 3 adet A’la Carte Restoran (rezervasyonlu) bar, açık yüzme 
havuzu, SPA, doktor, kuaför, market, otopark, genel alanda internet, araç kiralama, 
fotoğrafçı, mini club, animasyon.

Oda Özellikleri:
300 odalı tesiste; standart, aile olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda TV 
(uydu), telefon, mini bar, wi-fi (ücretli), merkezi ısıtma ve soğutma, duş, saç kurutma 
makinesi, kasa bulunmaktadır. Zemin laminattır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, wi-fi(lobi), aerobik, animasyon, plaj voleybolu, 
disko (giriş), masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, bowling, elektronik dart, su sporları, çamaşırhane hizmetleri, 
internet cafe, taze sıkılmış meyve suları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumda olup, özel kum plajı ve iskele mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder, havuz ve plaj havlusu ücretsizdir.
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Sunmelia Beach Resort
Hotel & SPA

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Manavgat’a 10 km, Antalya şehir merkezine 80 km, Antalya 
Havalimanı’na 70 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 5 adet A’la Carte Restoran (7 günlük konaklamalarda 1 kez 
ücretsiz ve rezervasyonlu) bar, açık yüzme havuzu, SPA, doktor, kuaför, market, 
otopark, genel alanda internet, araç kiralama, fotoğrafçı, mini club, animasyon.

Oda Özellikleri:
471 odalı tesiste; standart, aile olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda TV 
(uydu), telefon, mini bar, wi-fi (ücretli), merkezi ısıtma ve soğutma, duş, saç kurutma 
makinesi, kasa bulunmaktadır. Zemin fayanstır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, tenis(rezervasyonlu), fitness center, wi-fi, aerobik, animasyon, 
plaj voleybolu, disko (giriş), masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, tenis ekipmanları ve ışıklandırma, bowling, elektronik dart, su 
sporları, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, taze sıkılmış meyve suları, odalarda 
kiralık kasa, telefon, odalarda ve genel mekanda wi-fi, çocuk bakıcısı (randevulu).

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumda olup, özel kum plajı ve iskele mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder, havuz ve plaj havlusu ücretsizdir.

Amelia Beach Resort 
Hotel & SPA
Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya şehir merkezine 90 km, Antalya Havalimanı’na 80 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ultra her şey dahil 
konseptindedir. Tesiste ultra her şey dahil sistemi 24:00 saattir. Diskoda tüm alkollü 
ve alkolsüz içecekler ücrete dahildir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 4 adet A’la Carte Restoran, bar, açık ve kapalı yüzme havuzu, 
toplantı salonu, doktor, kuaför, market, otopark, araç kiralama, fotoğrafçı, mini club, 
animasyon, lunapark, disco.

Oda Özellikleri:
300 odalı tesiste; standart, geniş ranzalı aile, ara kapılı tek banyolu aile ve ara kapılı 
iki banyolu aile odası mevcuttur. Odalarda merkezi klima, uydu yayını, TV, müzik 
yayını, direkt telefon, banyoda telefon, mini bar, WC, küvet, saç kurutma makinesi, 
dijital kasa, balkon mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Hamam, sauna, fitness salonu, tenis, basketbol, disko, lunapark (2 oyun), animasyon, 
su kaydırağı, voleybol.

Ücretli Hizmetler:
Cilt bakımı, masaj, kese, çocuk bakıcısı, doktor, araç kiralama, kuaför, çamaşırhane 
hizmetleri, fotoğrafçı, mini market, su sporları, taze sıkılmış meyve suları, internet, 
oyun salonu, bowling, playstation, tenis ekipmanları ve aydınlatması.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olan tesisin mavi bayraklı özel kum-çakıl plajı ve iskelesi mevcuttur. 
Şemsiye, şezlong ve plaj havlusu ücretsizdir.
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Club Hotel Turan 
Prince World

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 12 km, Antalya Havalimanı’na 75 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve A’la Carte 
Restoran ve snack restoran hizmetleri, gözleme, dondurma, pastane, alkollü 
ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alanlarda hizmet vermektedir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı bölümden oluşan ana restoran, 2 adet snack restoran, 3 adet A’la Carte 
Restoran, 8 adet bar, 3 adet açık, 1 adet kapalı yüzme havuzu, SPA, 14 kaydıraklı 
aquapark (7 tanesi çocuklar için), lunapark, mini club, amfi tiyatro, araç kiralama, 
alışveriş merkezi, hayvanat bahçesi, kuaför, doktor, otopark.

Oda Özellikleri:
686 odalı tesiste; ana bina, club binaları ve select villa bölümlerinde standart, aile 
odaları ve suite odalar mevcuttur. Odalarda, LCD-TV, merkezi soğutma, telefon, 
duş, mini bar, kasa, saç kurutma makinesi ve balkon bulunmaktadır. Zemin laminant 
kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, jakuzi (aqupapark havuzunda), fitness center, animasyon, 
lunapark (belli saatlerde), disko (giriş), plaj voleybolu, tenis kortu ve ekipmanları, 
kasa (odada), futbol, havuz oyunları, mini golf, masa tenisi, wi-fi.

Ücretli Hizmetler:
Yabancı ve lüks özel içecekler, taze sıkılmış meyve suları, SPA, masaj paketleri, kese, 
çamaşırhane hizmetleri, bebek bakıcısı, tenis kortu ışıklandırması, oyun salonu, su 
sporları.

Plaj Özellikleri:
200 m uzunluğunda özel kum-çakıl plajı ve iskelesi mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder, plaj havlusu ücretsizdir. Tüm hizmet ve aktivitelerde sezon ve hava şartlarına 
göre yer ve saat değişikliği yapılabilir.

Sentido Turan Prince 
Residence
Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Çolaklı merkeze 3 km, Antalya Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlediği yerli alkollü-alkolsüz içecekler servis 
edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste toplam 458 oda olup, 1 otel ana bina (4 blok) ve 1 park villa konaklama 
ünitesinden oluşmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; LCD TV, uydu yayını, küvet, WC, direk telefon, merkezi klima, saç kurutma 
makinesi, mini bar, çay kahve seti, kasa ve balkon bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Su kaydırakları, mini club (4-12 yaş), mini hayvanat bahçesi, oyun bahçesi, çocuk 
büfesi, mini disco, jakuzi, tenis kortu, tenis ekipmanları, voleybol, boccia, wi-fi, 
hamam, animasyon, masa tenisi, fitness.

Ücretli Hizmetler:
Tüm su sporları, spa, langırt, masaj, market, doktor, kuaför, alışveriş merkezi, SPA.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumlanmış otelin mavi bayraklı özel kum plajı bulunmaktadır. Minder, 
şezlon ve şemsiye ücretsiz.
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Oz Hotels Side 
Premium

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize 70 m, kendi özel sahiline 150 m, Antalya şehir merkezine 67 km, Antalya 
Havalimanı’na 55 km, Manavgat’a 13 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde; sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar, yerli ve bazı yabancı alkollü alkolsüz içecekler ücretsizdir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Odalardaki mini barlar günlük 
soft içeceklerle yenilenmektedir.

Otel Özellikleri:
A’la Carte Restoranları, SPA merkezi, butikler, eğlence merkezleri, 1 adet kapalı ve 2 
adet açık yüzme havuzu, çocuk havuzları, deniz ve kara sporları.

Oda Özellikleri:
496 odalı tesiste standart, connection ve aile olarak 3 oda tipi mevcuttur. Odalarda; 
mini bar, televizyon, uydu yayını, müzik yayını, internet bağlantısı, banyo ve odada 
direkt hatlı telefon, merkezi klima, oda kasası, mermer ve parke zemin, banyo, duş, 
WC, makyaj aynası ve saç kurutma makinesi bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Açık havuz, kapalı havuz, masa tenisi, dart, aerobik, su topu, fitness programları, 
sinema, konseptli partiler, disco.

Ücretli Hizmetler:
Su sporları (parasailing, jetski, waterski, ringo, banana, sörf ve yelken dersleri), 
dalgıç okulu, masaj, oyun salonu, doktor, oda servisi, import içecekler, telefon, faks, 
çamaşırhane, business center.

Plaj Özellikleri:
Tesisin özel plajında şezlong, şemsiye, minder ve plaj havlusu ücretsizdir.

Starlight Resort 
Hotel
Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Manavgat merkeze 8 km, Antalya Havalimanı’na 75 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlediği konsept dahilinde ki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz 
içecekler ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir. Tesislerde verilen Ultra Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile 
başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğlen 
yemeği ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Tesiste 12 adet A’la Carte restoran, 3 adet restoran, 7 adet bar bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, oda 
kasası, merkezi klima, telefon, televizyon, uydu yayını, wi-fi, terlik ve kahve çay 
bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Dart, fitness, squash, özel plaj, minder, ısıtmalı kapalı havuz, şemsiye, şezlong, 
minder.

Ücretli Hizmetler:
Butik, kuaför, doktor, market, fotoğrafçı, kuyumcu, araç kiralama, 24 saat oda servisi, 
SPA; binicilik, bowling, bilardo, futbol, su kayağı. 

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 780 metre uzunluğunda özel plajı ve iskelesi bulunmaktadır. 
Şezlong, şemsiye, minder ücretsizdir.
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Sunrise Resort 
Hotel

Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Manavgat merkeze 8 km, Antalya Havalimanı’na 75 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlediği konsept dahilindeki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz 
içecekler ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir. Tesislerde verilen Ultra Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile 
başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğlen 
yemeği ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Tesiste 12 adet A’la Carte restoran, 3 adet restoran, 7 adet bar bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, oda 
kasası, merkezi klima, telefon, televizyon, uydu yayını, wi-fi, terlik ve kahve çay 
bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Dart, fitness, squash, özel plaj, minder, ısıtmalı kapalı havuz, şemsiye, şezlong, 
minder.

Ücretli Hizmetler:
Butik, kuaför, doktor, market, fotoğrafçı, kuyumcu, araç kiralama, 24 saat oda servisi, 
SPA; binicilik, bowling, bilardo, futbol, su kayağı. 

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 780 metre uzunluğunda özel plajı ve iskelesi bulunmaktadır. 
Şezlong, şemsiye, minder ücretsizdir.

Selge Beach Resort 
Hotel
Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya Havalimanı’na 75 km, Antalya şehir merkezine 85 km.

Konsept: Alkolsüz Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve yerli alkolsüz içecekler ücretsizdir. Belirtilen hizmetler dışındaki 
tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
106.000 m2 alana kurulu tesis 2016 yılında yenilendi. A’la Carte Restoran, doktor, 
kapalı havuz, kuaför, tiyatro, market, güzellik merkezi, otopark, konferans, havalimanı 
transferi, asansör.

Oda Özellikleri:
Standart, aile ve suit olarak 719 odası mevcut. Terlik, oda temizliği, oda kasası, 
balkon, banyo, wireless internet, saç kurutma makinesi, telefon, çay-kahve seti, 
mini bar, uyandırma servisi.

Ücretsiz Hizmetler:
Buhar odası, tenis kortu, aerobik, mini futbol, dart, sauna, fitness salonu, plaj 
voleybolu, kapalı havuz, hamam, masa tenisi, aquapark, su topu, wireless internet.

Ücretli Hizmetler:
Çamaşırhane hizmetleri, mini market, kuaför, internet kafe, araç kiralama, güzellik 
merkezi, tenis kortu ışıklandırması, toplantı salonu, doktor, bilardo, masaj, jakuzi, 
futbol sahası.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 106 m uzunlukta özel plajı bulunmaktadır. Şemsiye, şezlong, 
minder ve havlu (kart ile) ücretsizdir.
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Maxholiday Hotels 
Stone Palace Side 

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize 300 m, Antalya Otogarı 62 km, Antalya şehir merkezi 60 km, Antalya 
Havalimanı 45 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, oda servisi, 
telefon, televizyon, uydu yayını, çalışma masası ve klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, özel plaj, aquapark, hamam, masa tenisi, tenis kortu, aerobic, mini futbol, 
beach voley, step, sauna, çocuk kulübü.

Ücretli Hizmetler:
24 saat oda servisi, kuaför, doktor, A’la Carte restoran, güzellik merkezi, kuru 
temizleme, toplantı salonu, banana, jet ski, masaj, SPA, kano, motorlu su sporları.

Plaj Özellikleri:
Tesisin mavi bayraklı özel plajı bulunmaktadır.

Merve Sun Otel & Spa

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize 400 m, Side merkeze 4 km, Manavgat merkeze 7 km, Antalya Havalimanı’na 
65 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. 

Otel Özellikleri:
2 adet açık havuz, 2 adet kapalı havuz, mini club (4-12 yaş), 3 adet bar, animasyon, 
wi-fi, su kaydırağı.

Oda Özellikleri:
Kartlı anahtar sistemi, klima, kabinli duş, WC, fön makinesi, balkon, telefon, parke 
zemin, yangın alarmı, LCD TV, güvenli kasası, mini bar. 

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, fitness salonu, masa tenisi, dart, sauna, hamam, toplantı salonu, mini club, 
animasyon, uyandırma servisi, dondurma.

Ücretli Hizmetler:
Bilgisayar kullanımı, bilardo, langırt, air hockey, yastık seçimi, telefon, faks, güvenlik 
kasası, masaj uygulamaları, su sporları, kuaför, kuru temizleme, araç kiralama, sahil 
ve havuzda havlu değişimi.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 500 metre mesafede yer almaktadır. 
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Miramare Beach 
Hotel

Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Side merkeze 6 km, Antalya Havalimanı’na 60 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. 
Tesisin belirlediği konsept dahilindeki yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz 
olarak hizmet verilmektedir. Belirtilen konsept dışındaki hizmetler ekstra ücretlidir.

Otel Özellikleri:
4 katlı ana binada 221 oda ve 450 yatak mevcuttur. Ana binada asansör, resepsiyon, 
lobi, lobi bar, internet köşesi(ücretli),TV-odası, oyun odası, dış terası bulunan ana 
restoran, dükkanlar, hamam, kapalı havuz, aqua park spor salonu ve kuaför, havuz 
manzarası ve güneşlenme alanı olan bahçede şezlong, minder ve şemsiyeler 
mevcuttur.

Oda Özellikleri:
Odalarda küvet/WC, para kasası, TV, direk telefon, fön makinesi, halı zemin, merkezi 
klima(belirli saatlerde), balkon isteğe göre deniz, havuz veya kara manzaralı, küçük 
buz dolabı mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Tenis, dart, masa tenisi, plaj voleybolu, basketbol, badminton, zumba, step, 
jimnastik, aerobik & pilates, su jimnastiği, ayak bilardosu, bahçede dev satranç, mini 
futbol, shuffle board, langırt, boccia, bisiklet turu(haftanın belirlenen günlerinde), 
gündüz ve akşam animasyonu.

Ücretli Hizmetler:
Bilardo, fiber internet, sauna, masaj, vücut ve cilt bakımı, doktor hizmetleri, 
çamaşırhane hizmetleri, taze sıkılmış meyve suları, yabancı içecekler.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 200 metre uzunlukta özel kum plajı mevcuttur. Şezlong, şemsiye, 
havlu ücretsiz.

Miramare Queen 
Hotel
Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Denize 100 m, Side merkeze 6 km, Antalya Havalimanı’na 60 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. 
Tesisin belirlediği konsept dahilindeki yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz 
olarak hizmet verilmektedir. Belirtilen konsept dışındaki hizmetler ekstra ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste toplam 303 oda ve 880 yatak mevcuttur. 9 adet 3 katlı yan binalarda toplam 
108 aile odası vardır. Dış terası bulunan ana restoran klimalıdır. Mini Mare kulüp, 
havuz manzarası ve güneşlenme alanı olan bahçede şezlong, minder ve şemsiyeler, 
gözleme, Snack Bar, Vitamin Bar, Blue Bar, Q Bar, ince kumlu plajda şezlong, şemsiye, 
minder ve Sahil Bar mevcuttur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; halı zemin, balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, 
merkezi klima, telefon, televizyon ve küvet mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Tenis, dart, masa tenisi, plaj voleybolu, basketbol, badminton, zumba, step, 
jimnastik, aerobik & pilates, su jimnastiği, ayak bilardosu, bahçede dev satranç, mini 
futbol, shuffle board, langırt, boccia, bisiklet turu(haftanın belirlenen günlerinde),   
gündüz ve akşam animasyonu.

Ücretli Hizmetler:
Bilardo, internet, sauna, masaj, vücut ve cilt bakımı, doktor hizmetleri, çamaşırhane 
hizmetleri, taze sıkılmış meyve suları, yabancı içecekler.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 100 metre yürüme mesafesindedir.
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Narcia Resort 
Side

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize 350 m, Side merkeze 5 km, Antalya Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar, yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, açık dondurma, sahilde aperatif yiyecek 
ve içecekler, tesisin belirlediği alan ve saatlerde ücretsiz olarak hizmet vermektedir. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
293 odalı tesis, 1 ana bina ve 2 yan binadan oluşmaktadır. Engelli oda mevcuttur. 
Açık ve kapalı restoran, 1 adet A’la Carte Restoran, barlar, açık ve kapalı yüzme 
havuzu, 2 su kaydırağı, SPA, doktor, kuaför, market, otopark, genel alanda internet, 
araç kiralama, fotoğrafçı, mini club, animasyon.

Oda Özellikleri:
TV (uydu), telefon, mini bar, split ısıtma ve soğutma, duş, saç kurutma makinesi, 
makyaj aynası, kasa, balkon bulunmaktadır. Zemin laminattır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, wi-fi (lobİ), aerobik, animasyon, disko (giriş), 
masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, su sporları, çamaşırhane hizmetleri, telefon, emanet kasası, taze 
sıkılmış meyve suları, kokteyller, Türk kahvesi ve yabancı içecekler.

Plaj Özellikleri:
Denize 350 m uzaklıkta olup, özel kum plajı ve şemsiye, şezlong, minder ücretsizdir. 
Sahil servisi yapılmaktadır.

Orfeus Park 
Hotel
Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize 300 m, Antalya Havalimanı’na 55 km, Side merkeze 9 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlediği konsept dahilindeki bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10.00 
- 24.00 arası ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir. Tesislerde verilen her şey dahil konaklamalar, akşam yemeği 
ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah 
kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Aquapark, açık ve kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, hamam, fitnes center, 
disko, animasyon, eğlence programları.

Oda Özellikleri:
287 odalı tesiste standart ve aile olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda; 
uydu TV, mini bar, dijital oda kasası, klima, telefon, banyo, saç kurutma makinesi 
bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Canlı müzik, jimnastik, dart, masa tenisi, langırt, bilardo, su topu, plaj voleybolu, 
boccia, disko, hamam, sauna, kapalı havuz, fitness salonu, oyun salonu.

Ücretli Hizmetler:
Motorlu su sporları, kuaför, alışveriş, SPA, çamaşırhane, doktor, araç kiralama.

Plaj Özellikleri:
İnce kumlu sahilde öğle yemeği açık büfe olarak snack barda servis edilmektedir. 
Şezlong, şemsiye, duş ve shuttle hizmeti ücretsizdir.
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Orfeus Queen 
SPA

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize 300 m, Antalya Havalimanı’na 55 km, Side merkeze 9 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlediği konsept dahilindeki bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz 
sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Aquapark, açık ve kapalı yüzme havuzu çocuklar havuzu, sauna, hamam, fitnes 
center, disko, çeşitli animasyonlar, eğlence programları.

Oda Özellikleri:
178 odalı tesiste standart ve aile olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda; 
uydu TV, mini bar, dijital oda kasası, klima, telefon, banyo, saç kurutma makinesi 
bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Canlı müzik, jimnastik, dart, masa tenisi, langırt, bilardo, su topu, plaj voleybolu, 
boccia, disko, hamam, sauna, kapalı havuz, fitness salonu, oyun salonu, çocuk oyun 
alanı, aquapark, mini disko, mini club.

Ücretli Hizmetler:
Kuaför, alışveriş merkezi, SPA, çamaşırhane, doktor, araç kiralama, motorlu su 
sporları.

Plaj Özellikleri:
İnce kumlu sahilde öğle yemeği açık büfe olarak snack barda sunulmaktadır. Şezlong, 
şemsiye, duş ve shuttle servisi ücretsiz.

Aydınbey King’s 
Palace & SPA
Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 20 km, Antalya şehir merkezine 70 km, Antalya 
Havalimanı’na 60 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlediği konsept dahilindeki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz 
içecekler 24 saat ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir. Tesislerde verilen Ultra Her Şey Dahil konaklamalar, akşam 
yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü 
öğle yemeği ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 7 adet A’la Carte Restoran, 4 adet bar, açık ve kapalı yüzme 
havuzu, alışveriş merkezi, araç kiralama, kasası, fotoğrafçı, internet cafe, kuaför, 
market, amfi tiyatro, su kaydırağı, SPA.

Oda Özellikleri:
359 odalı tesiste; standart ve aile olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda banyo, 
WC, telefon, merkezi klima, saç kurutma makinesi, LCD TV, uydu yayını, mini bar, su 
ısıtıcısı, kasa, balkon, zemin laminat.

Ücretsiz Hizmetler:
Dart, jimnastik, sahil voleybolu, su jimnastiği, su topu, masa tenisi, aerobic, wi-fi, 
animasyon ve aktiviteler, mini club, mini disko, sauna, buhar odası, hamam, jakuzi.

Ücretli Hizmetler:
Oda servisi, doktor, telefon, faks, çamaşırhane, cilt bakımı, masaj, kese, kuyumcu, 
market, fotoğrafçı, taze sıkılmış meyve suları, şişe içecekler.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 100 m uzunluğunda özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder, plaj havlusu ücretsizdir.
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Çenger Beach 
Resort Hotel

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize 150 m, Antalya Havalimanı’na 90 km, Side’ye 20 km. Manavgat’a 15 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Otopark, bar, çocuk kulübü, kuaför, doktor, toplantı salonu, internet kafe, araç 
kiralama, havuz.

Oda Özellikleri:
Standart, aile, engelli, ekonomik olarak 268 odası bulunmaktadır. Çift kişilik ve tek 
kişilik yatak, merkezi klima (belirli saatlerde), uydu TV yayını, müzik yayını, direkt 
telefon, banyoda telefon, mini bar, WC, duş, saç kurutma makinesi, dijital kasa, 
balkon. Tüm odalar parke zemin kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Sauna, hamam, wireless internet (lobi), tenis kortu, çocuk havuzu, disko, fitness 
salonu.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, cilt bakımları, tenis kortu ışıklandırması, kuaför, çamaşırhane hizmetleri, su 
sporları, bebek bakımı, taze sıkılmış meyve suları, bilardo, oyun salonu, playstation.

Plaj Özellikleri:
Denize 150 m mesafede olan tesisin özel plajı bulunmaktadır. Şemsiye, şezlong, 
minder ve havlu ücretsizdir.

Raymar Hotel

Antalya / Side

Konum Bilgileri:
Side merkeze 30 km, Antalya merkeze 99 km, Antalya Havalimanı’na 89 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlediği konsept dahilinde bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler 
10:00-00:00 saatleri arasında ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki 
tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Tesislerde verilen Ultra Her Şey Dahil konaklamalar, 
akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış 
günü öğlen yemeği ile son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, balkon, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, oda kasası, 
oda servisi, telefon, uydu yayını, LCD TV ve internet bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, şok duş, kapalı havuz, otopark, kasa, şezlong, şemsiye, minder, 
gölgelik, havlu, kablosuz internet, mini bar, tenis kortu, fitness salonu, dart, aerobik, 
su topu, plaj voleybolu, basketbol, mini futbol, masa tenisi, mini golf,

Ücretli Hizmetler:
Kuaför, alışveriş merkezi, SPA, masaj, kese, jakuzi, doktor, kuru temizleme hizmetleri, 
çamaşırhane hizmetleri, oda servisi, A’la Carte restoran, oyun salonu, bilardo, langırt, 
tenis kortu ışıklandırması, motorlu ve motorsuz su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 200 metre uzunlukta özel plajı bulunmaktadır. Şezlong, şemsiye, 
havlu ve minder ücretsizdir.
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Side Alegria Hotel

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize 200 m, Side merkeze 4 km, Manavgat merkeze 8 km, Antalya Havalimanı’na 
55 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Ana restoran, 1adet A’la Carte, pastane, bar, disco, 2 adet havuz, su kaydırakları, SPA 
merkezi, mini club (4-12 yaş).

Oda Özellikleri:
Odalarda; TV, mini bar, duş ya da küvet, kasa, klima, wi-fi, telefon ve balkon 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Lobide wi-fi, havuz kenarında ve sahilde şezlong, fitness salonu, animasyon.

Ücretli Hizmetler:
Mini bar, kuru temizleme, doktor, plaj havlusu, jakuzi, sauna, hamam, masaj, kiralık 
kasa, masa tenisi, bilardo, oyun salonu, su sporları, dondurma.

Plaj Özellikleri:
Denize 200 metre uzaklıktaki tesisin özel plajı bulunmaktadır. Şezlong, şemsiye, 
minder ücretsizdir.

Side Kum Hotel

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Side merkeze 6 km, Manavgat merkeze 11 km, Antalya Havalimanı’na 54 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Konferans salonu, disco, bar, pastane, mini club (4-12 yaş), kütüphane, fitness 
salonu, bilardo odası, 2 açık havuz, 1 kapalı havuz, 3 adet çocuk havuzu bulunmaktadır.
 
Oda Özellikleri:
Odalarda split klima, mini bar, kasa (safe), küvetli duş, saç kurutma makinesi, tuvalet, 
balkon, laminant parke zemin, mini buzdolabı, direkt telefon, TV (uydu yayını) 
mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Hamam, sauna, bilardo, masa tenisi (raket ve toplar), havuz ve sahilde şezlong, 
minder ve şemsiye, plaj havlusu.

Ücretli Hizmetler:
Kiralık kasa, masaj, doktor, fotoğraf hizmeti, mini market, çeşitli alışveriş olanakları 
su sporları, internet cafe.

Plaj Özellikleri:
Denize 400 metre mesafedeki tesisin özel shuttle servisi bulunmaktadır. Şezlong 
ve şemsiye ücretsiz.

ÇOCUK
DOSTU

SPA
OTELit

BALAYI
OTELi

ÇOCUK
DOSTU

SPA
OTELit

www.gezinomi.com 119118



Side Royal Palace

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Denize 250 m, Side merkeze 7 km, Manavgat merkeze 10 km, Antalya Havalimanı’na 
65 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. 
Tesisin belirlediği konsept dahilindeki yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz 
olarak hizmet verilmektedir. Belirtilen konsept dışındaki hizmetler ekstra ücretlidir.

Otel Özellikleri:
3 bant aquapark, açık-kapalı havuz, A’la Carte Restoran, kuaför, güzellik salonu, SPA, 
animasyon.

Oda Özellikleri:
230 odalı tesiste, standart, aile eve dublex olarak 3 tip oda mevcuttur. Odalarda duş, 
banyo, WC, saç kurutma makinesi, makyaj aynası, mini bar, telefon, uydu yayını, LCD 
TV, müzik yayını, oda kasası, merkezi klima, oturma köşesi, laminant parke zemin, 
balkon, su ısıtıcısı bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Masa tenisi, bilardo, dart, aerobic, su jimnastiği, emanet kasa, fitness salonu, sauna, 
hamam, buhar odası, kablosuz internet, internet köşesi, animasyon, boccia, plaj 
voleybolu, çocuk, kulübü, bebek yatağı.

Ücretli Hizmetler:
Oda servisi, masaj, SPA, doktor, kuaför, dükkanlar, su sporları, çamaşırhane, telefon-
faks.

Plaj Özellikleri:
Özel kum yapıdaki plajında duş, WC, soyunma kabinleri mevcuttur. Şezlong, şemsiye 
ve havlu ücretsizdir.

Sun Beach Hotel

Antalya / Side

Konum Bilgileri: 
Otogara 5 km, Antalya Havalimanı’na 65 km, şehir merkezine 5 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde, Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler servis edilir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Ana restoran, 2 adet A’la Carte, 1 sancak restoran, 5 adet bar, 6 adet havuz, su 
kaydırakları, SPA merkezi, mini club (4-12 yaş).

Oda Özellikleri:
Odalarda; TV (uydu), mini bar, duş, kasa, merkezi ısıtma ve soğutma, telefon ve 
balkon bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Havuz kenarında ve sahilde şezlong, minder, plaj havlusu, fitness salonu, masa 
tenisi, sauna.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, market, araç kiralama, doktor, hemşire, faks.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumda bulunan tesisin özel plajı bulunuyor. Plajda şemsiye, şezlong 
ve minder hizmeti ücretsizdir.
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İnsula Resort SPA 
Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Alanya şehir merkezine 13 km, Antalya Havalimanı’na 110 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Buhar banyosu, dart, fitness, SPA, hamam, masa tenisi, masaj, sauna, su sporları, 
hemşire, çocuk kulübü, aquapark, tenis, bilardo, amfi tiyatro.

Oda Özellikleri:
294 odalı tesiste; standart, aile(largeroom), engelli odası olmak üzere 3 tip oda 
mevcuttur. Odalarda kasa, klima, fön makinesi, telefon, küvet ve duş, mini bar, 
internet bağlantısı, müzik yayınlı LCD interaktif uydu televizyon bulunmaktadır. 
Zemin seramik kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, wi-fi (lobi), animasyon, disko (giriş), masatenisi, 
otopark.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, su sporları, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, taze sıkılmış 
meyve suları, ithal içecekler, oda servisi, tenis aydınlatması.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olan tesisin, özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, minder 
ücretsizdir.

İncekum Beach 
Resort
Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Alanya merkeze 28 km, Antalya Havalimanı’na 98 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
12 bloktan oluşan ve357 adet odası bulunan İncekum Resort Beach Hotel, 1050 
yatak kapasitesine sahiptir. Havaalanına 98 km, Avsallar’a 5 km, Alanya’ya 28 
km uzaklıkta yer alan İncekum Resort Beach Hotel, hizmet anlayışında misafir 
memnuniyeti ilkesini benimsemiş ve tatilinizi hayallerinizin ötesine taşıyabilmek 
için tüm ayrıntıları büyük bir özen ve hassasiyetle planlamıştır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, split klima, 
televizyon, telefon ve uydu yayını bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, amfi tiyatro, aquapark, basketbol, dart, hamam, animasyon, lobide wi-fi, 
şezlong, minder, şemsiye, buhar banyosu, masa tenisi, voleybol, fitness, sauna, 
aerobic, tenis kortu, mini club, çocuk diskosu.

Ücretli Hizmetler:
Doktor hizmeti, güzellik salonu hizmeti, SPA & Wellness merkezi hizmeti, telefon 
kullanımı, su sporları, disco da içecekler, Business Center Hizmeti, çamaşırhane, 
tenis kortu ışıklandırması hizmeti.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize sıfır konumdadır. 

DENiZE
SIFIR

ÇOCUK
DOSTU

AQUA
PARK

DENiZE
SIFIR

ÇOCUK
DOSTU

www.gezinomi.com 125124



Oz Hotels Sui 
Resort

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Denize 500 m, Antalya Havalimanı’na 98 km, Alanya merkeze 30 km, Manavgat 
merkeze 20 km, Antalya merkezine 108 km.

Konsept: Herşey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
A’la Carte Restoran, açık-kapalı havuz, aquapark, oyun salonu, wireless internet, 
disko, SPA.

Oda Özellikleri:
Standart ve aile olarak 307 odası bulunmaktadır. Banyo, WC, uydu TV, oda kasası, 
mini bar, oda servisi, duş, saç kurutma makinesi, müzik yayını, klima, wireless 
internet.

Ücretsiz Hizmetler:
Açık restoran, hamam, dart, sauna, masa tenisi, animasyon, su topu, disko, kaydırak, 
step, fitness salonu.

Ücretli Hizmetler:
Yelken kursu, toplantı salonu, taze sıkılmış meyve suları, ringo, banana, jet ski, oyun 
salonu, parasailing, sörf, bebek bakımı, masaj, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
500 m. mesafede özel plajı mevcuttur. Şezlong, şemsiye ücretsiz. Shuttle hizmeti 
bulunmaktadır.

Orange County Resort 
Hotel Alanya
Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya Havalimanı’na 90 km, Alanya’ya 30 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Ultra Her Şey Dahil Konsepti: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler, snack ikramlar, 
dondurma ile bazı alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Kapalı yüzme havuzu, A’la Carte Restoran, iskele, açık-kapalı havuz, wi-fi, masaj, 
animasyon, buhar odası, bar, araç kiralama, otopark, toplantı salonu, doktor, asansör.

Oda Özellikleri:
Standart, apart, aile ve suit olarak toplam 555 odası bulunmaktadır. Saç kurutma 
makinesi, merkezi klima, telefon, mini bar, elektronik kasa, uydu TV, telefon, banyo, 
duş, oda temizliği.

Ücretsiz Hizmetler:
Bilardo, disko, hamam, oyun salonu, tenis, basketbol, canlı eğlence, jakuzi, fitness, 
TV salonu, basketbol, masa tenisi, voleybol, dart, su kaydırağı, hamam.

Ücretli Hizmetler:
Banana, jet ski, dalgıçlık okulu, su sporları, internet cafe, masaj, SPA.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin özel plajı bulunmaktadır. Şemsiye, havlu, şezlong ücretsiz. İskele 
mevcuttur.
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The Lumos Deluxe 
Resort Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize 150 m, Alanya merkeze 15 km, Gazipaşa Havalimanı’na 25 km, Antalya 
Havalimanı’na 155 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm servisler ekstra ücretlidir. Tesislerde verilen ultra 
her şey dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar ve çıkış gün sabah kahvaltı ile 
son bulur.

Otel Özellikleri:
Çocuk kulübü, SPA, yarışma ve aktiviteler, atari oyunları, cilt bakımı, tenis kortu, 
aquapark, buhar odası, tuz odası, kuaför.

Oda Özellikleri:
330 odalı tesiste standart, suit ve deluxe olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. Odalarda; 
elektronik kapı kartı, klima, oda kasası, telefon, mini bar, balkon, banyoda telefon, 24 
saat oda servisi, LED TV, uydu yayını, çay-kahve seti, saç kurutma makinesi, müzik 
yayını, wireless internet, banyo, WC bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness salonu, kapalı havuz, hamam, sauna, kiralık kasa, wireless internet, 
aquapark, animasyon, plaj voleybolu.

Ücretli Hizmetler:
Şişe içecekler, oda servisi, kuru temizleme, su sporları, araç kiralama, alışveriş 
merkezi, SPA, masaj, doktor, telefon, kuaför.

Plaj Özellikleri:
Tesis ile özel plajı arasından yol geçmektedir. Şezlong, minder, şemsiye, havlu 
ücretsizdir.

Annabella Diamond 
Hotel & SPA
Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Side’ye 35 km, Alanya’ya 25 km, Antalya Havalimanı’na 100 km.

Konsept: Her Şey Dahil Plus
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 1 adet A’la Carte Restoran (rezervasyonlu/ 15.05-15.10 arası) 
bar, açık yüzme havuzu, SPA, doktor, kuaför, market, otopark, genel alanda internet, 
araç kiralama, fotoğrafçı, mini club, animasyon.

Oda Özellikleri:
229 odalı tesiste; standart ve engelli olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda 
TV (uydu), telefon, mini bar, wi-fi (ücretli), ısıtma ve soğutma, duş, saç kurutma 
makinesi, kasa bulunmaktadır. Zemin laminattır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, tenis (Annabella Park otelde), fitness center, lobide wi-fi, 
aerobik, animasyon, plaj voleybolu, disko (giriş), masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, su sporları, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, taze sıkılmış 
meyve suları, ithal içecekler.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumda olup, özel kum plajı ve iskele mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder ücretsizdir. Havuz ve plaj havlusu.
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Saphir Resort & SPA

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 500 m, Antalya Havalimanı’na 90 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 2 A’la Carte Restoran (15.05-30.09 tarihleri arası ve 7 gün 
konaklamalarda ücretsiz), bar, amfi tiyatro, tiyatro, TV salonu, aquapark, 1. adet açık 
ve 1 adet kapalı yüzme havuzu, animasyon, SPA, butik, doktor, fotoğrafçı, kuaför, 
market, mini club.

Oda Özellikleri:
333 odalı tesiste; standart, connection aile, suite ve balayı olmak üzere 4 tip oda 
mevcuttur. Odalarda TV (uydu), telefon, mini bar, klima, saç kurutma makinesi, küvet 
ve balkon bulunmaktadır. Zemin halı kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, dart, disko (giriş), voleybol.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, bilardo, masa tenisi, bebek bakımı, internet cafe, çamaşırhane 
hizmetleri, tüm su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 150 m uzunluğunda özel kum-çakıl plajı mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, minder, plaj havlusu (depozitolu) ücretsizdir.

Wome Deluxe Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Gazipaşa Havalimanı’na 70 km, Alanya merkezine 27 km, Antalya 
Havalimanı’na 95 km.

Konsept: Alkolsöz Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu alkolsüz içecekler servis edilir. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Tesiste alkollü içecek 
hizmeti bulunmamaktadır.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı havuzlar, çocuk havuzu, çocuk parkı, aquapark, sauna, hamam, buhar 
odası, tuz odası, fitness center, basketbol, futbol, voleybol, tenis, masa tenisi, 
bowling, tavla, masa oyunları, animasyon programları, amfi tiyatro, kır kahvesi, mini 
club, sinema ve disko.

Oda Özellikleri:
Tesiste superior, aile deluxe, suit ve engelli olmak üzere 5 tip oda mevcuttur. 
Odalarında; klima, wireless internet, LCD TV, mini bar, emanet kasası, telefon, saç 
kurutma makinesi, su ısıtıcısı, çay-kahve seti bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Havuz, SPA, hamam, spor aktiviteleri, sinema, çocuk kulübü, mini bar, disko, wireless 
internet, basketbol, futbol, masa tenisi, fitness salonu, tenis.

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte Restoran, bebek bakımı, çamaşırhane, kuru temizleme, masaj, kese, 
güzellik salonu, oda servisi, bowling, oyun salonu, bilardo, havalimanı transferi, araç 
kiralama, doktor.

Plaj Özellikleri:
Tesise ait özel plaj bulunmaktadır. Şezlong şemsiye ve havlu ücretsizdir.
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Bera Hotel Alanya

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antalya Havalimanı’na 120 km, Alanya merkeze 11 km.

Konsept: Alkolsüz Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı, geç kahvaltı, öğlen ve akşam 
yemeklerinin yanı sıra, çocukların beğeni ve gelişimi için özel olarak hazırlanan 
çocuk büfesi. İçecek servisi 07:00 - 24:00 saatleri arasında ücretsizdir. Mini bar ilk 
gün ücretsiz olup, daha sonraki günlerde talep edildiğinde ücretlidir. Tesiste alkollü 
içecek servisi yapılmamaktadır.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı yüzme havuzu(bay ve bayana özel), açık ve kapalı restoran, araç 
kiralama, bar, doktor, fotoğrafçı, SPA, güzellik salonu, konferans salonu, kuaför, 
otopark, su kaydırağı.

Oda Özellikleri:
Tesiste standart, connection, aile, senior suit, junior suit, grand suit, kaptan köşkü 
ve engelli olmak üzere 7 tip odası mevcuttur. Odalarda balkon, mini bar, klima, 
merkezi ısıtma, telefon, kasa, LCD TV(uydu), duş ve termostatik batarya, saç 
kurutma makinesi ve küvet bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Emanet kasa, wi-fi, step, aerobik, su jimnastiği, animasyon, mini club, hamam, 
sauna, mini futbol, plaj voleybolu, fitness center, masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Fotoğraf hizmetleri, telefon ve faks, oda servisi, kuru temizleme, kuaför, sağlık 
merkezi, güzellik salonu, doktor, çamaşırhane, araba kiralama, bilardo, çocuk 
bakıcılığı, eğlence merkezi, ringo, sürat motoru, banana, paraşüt, tenis ışıklandırması.

Plaj Özellikleri:
Tesisin kendine ait özel çakıl plajı mevcuttur. Güneş şemsiyeleri, şezlong ve plaj 
havluları ücretsizdir.

Aydınbey Gold Dreams 
Hotel
Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize (100 metre alt geçit), Avsallar şehir merkezine 5 km, Antalya Havalimanı’na 
110 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, A’la Carte Restoran (15.06-01.09 tarihleri arasında), yüzme 
havuzu, amfi tiyatro, animasyon, 4 adet su kaydırağı, alışveriş merkezi, mini club, 
araç kiralama, güzellik merkezi, kuaför, doktor.

Oda Özellikleri:
345 odalı tesiste; standart, aile ve engelli olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. 
Odalarda TV (uydu), telefon, saç kurutma makinesi, klima, mini bar, kasa ve balkon 
bulunmaktadır. Zemin halı veya seramik kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, mini kütüphane, masa tenisi, basketbol, dart, 
wi-fi (lobi).

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, tüm su sporları. Doktor, kuaför, güzellik 
merkezi, bilardo, tenis ekipmanları, telefon, taze sıkılmış meyve suları, Türk kahvesi.

Plaj Özellikleri:
Denize 100 m mesafede olup, alt geçit ile ulaşılan kum-çakıl özel plajı mevcuttur. 
Şemsiye, şezlong, minder, plaj havlusu ücretsizdir.
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Grand Kaptan Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Alanya merkeze 4km, Antalya Havalimanı’na 130 km, Gazipaşa Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Sabah, Öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilinde ki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Tesislerde verilen Ultra 
Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar 
akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğlen yemeği ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Tesiste 334 oda, 1 adet toplantı salonu, amfi tiyatro, 2 adet açık yüzme havuzu, 
çocuk havuzu ve kaydıraklar bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; yatak, açılabilir kanepe, 1 banyo(küvet veya duş), balkon, halı veya parke 
zemin, mini bar, TV, emanet kasa, kettle bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness, masa tenisi, dart, plaj voleybolu, aerobik, havuz oyunları, su jimnastiği, su 
topu, wi-fi, otopark, şezlong, şemsiye, minder, emanet kasa, mini club (4-12 yaş)

Ücretli Hizmetler:
Su sporları, bilardo, telefon, faks, fotokopi, çamaşırhane, kuaför, doktor.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumlu tesiste kum plaj ve iskele bulunmaktadır.  Plajda şezlong ve 
şemsiyeler, plaj havlusu ücretsiz olarak hizmete sunulmuştur.

Titan Club Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize 100 m, Alanya merkeze 16 km, Gazipaşa Havalimanı’na 40 km, Antalya 
Havalimanı’na 150 km ve Antalya şehir merkezine 160 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilinde ki bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm hizmetler ekstra ücretlidir. Tesislerde verilen Her Şey 
Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam 
yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Çamaşırhane, restoran, internet hizmeti, kütüphane, bar, bedensel engelli odası, 
doktor, fotoğrafçı, kuaför ve market gibi pek çok hizmeti sunmaktadır.

Oda Özellikleri:
161 odalı tesiste standart ve aile olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda; saç 
kurutma makinesi, banyo, duş, balkon, mini bar, wireless internet, klima, TV 
bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Hamam, dart, animasyon, bar, wireless internet, masa tenisi, fitness salonu, plaj 
voleybolu, çocuk oyun parkı.

Ücretli Hizmetler:
Tenis kortu ışıklandırması, doktor, araç kiralama, su sporları, banana, jet-ski, dalış 
kursu, kuaför, havalimanı transfer, tenis, parasailing, bilardo.

Plaj Özellikleri:
Kum-çakıl mavi bayraklı özel plajı mevcuttur. Şezlong, şemsiye plajda ücretsiz, 
minder ve plaj havlusu ise ücretlidir.
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Titan Garden Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize 250 m, Antalya Havalimanı’na 110 km, Alanya merkeze 12 km.

Konsept: Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm hizmetler ekstra ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık havuz, doktor, kuaför, restoran, bar, araç kiralama, market, güzellik salonu, su 
kaydırağı, otopark.

Oda Özellikleri:
294 odalı tesiste standart, aile ve engelli olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. Odalarda; 
TV, uydu yayını, müzik kanalı, klima, banyo, saç kurutma makinesi, küvet/duş, 
direkt hatlı telefon, mini bar, oda kasası, duman detektörü, oturma grubu, balkon 
bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, dart, futbol, mini futbol, voleybol, basketbol, disko, hamam, su kaydırağı, 
sahil voleybolu, fitness, masa tenisi, TV salonu.

Ücretli Hizmetler:
Banana, internet kafe, masaj, sauna, bilardo, jakuzi, oyun salonu, tenis, dalgıçlık 
okulu, jet ski, paraşüt.

Plaj Özellikleri:
Tesis 100 m uzunluğundaki halk plajını kullanmaktadır. Plajda şemsiye, şezlong 
ücretsiz, minder, havlu ücretlidir.

Titan Select Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Denize 200 m, Alanya merkeze 12 km, Gazipaşa Havalimanı’na 65 km, Antalya 
Havalimanı’na 110 km ve Antalya şehir merkezine 120 km.

Konsept: Her şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm hizmetler ekstra ücretlidir. Tesislerde verilen Her Şey 
Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam 
yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Aerobic, animasyon, banana, beach volley, dalgıçlık okulu, Jet ski, masa tenisi, 
motorlu su sporları, su kaydırağı ve çocuk animasyonu, çocuk havuzu, çocuk kulübü.

Oda Özellikleri:
176 odalı tesiste standart, aile ve engelli olarak 3 tip oda mevcuttur. Odalarda; TV, 
uydu yayını, müzik kanalı, klima, banyo, saç kurutma makinesi, direkt hatlı telefon, 
mini bar, kiralık kasa, duman detektörü, oturma grubu, balkon bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Dart, hamam, aerobik, otopark, toplantı salonu, wi-fi, disko, masa tenisi, animasyon, 
fitness, su kaydırağı.

Ücretli Hizmetler:
İnternet kafe, oyun salonu, jakuzi, sauna, bilardo, masaj, SPA, dalış kursu, doktor, 
fotoğraf hizmeti, taze sıkılmış meyve suları, jakuzi, su sporları, kuaför.

Plaj Özellikleri:
Kum-çakıl halk plajında şemsiye, şezlong ücretsiz, minder, havlu ücretlidir.
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Adin Beach Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Alanya merkeze 22 km, Antalya Havalimanı’na 105 km, Antalya’ya 115 
km.

Konsept: Premium Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gece 
yemekleri, gün içerisinde snack, ikramlar, alkolsüz içecekler ücretsizdir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Kafe Iris 24 saat içecek hizmeti 
vermektedir.

Otel Özellikleri:
A’la Carte restoranlar (Osmanlı, Akdeniz ve Tex-Mex A), SPA, fitness merkezi, sinema, 
disco, açık ve kapalı yüzme havuzu(bay ve bayanlara özel), aquapark.

Oda Özellikleri:
Tesiste premium standart, flora, flora mercan, flora yasemin olmak üzere 4 tip oda 
mevcuttur. Odalarda balkon, saç kurutma makinesi, mini bar, kasa, merkezi klima, 
telefon, televizyon, wi-fi, duşa kabin bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Oyun salonu, wi-fi, fitness, hamam, masa tenisi, satranç, aerobic, tavla, dart, buhar 
odası, sauna, bebek arabası, dondurma.

Ücretli Hizmetler:
Macera duşu, jet ski, banana, masaj, tüm su sporları, sörf, paraşüt, kano, bebek 
bakımı, pavillon.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olan tesise özel mavi bayraklı plajı bulunmaktadır. Plaj havlusu, şezlong 
ve şemsiye ücretsizdir.

Anitas Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Alanya merkeze 10 km, Gazipaşa Havalimanı’na 55 km, Antalya 
Havalimanı’na 120 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Antalya Havalimanı’na 120 km, Gazipaşa Havalimanı’na 55 km, Alanya merkeze 10 
km, Konaklı merkeze 3 km mesafede bulunmaktadır. Toplam 4500m2 alana sahip 
olan otelde, 120 adet standart oda (24m2 balkon dahil) bulunmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, saç kurutma makinesi, televizyon, telefon, halı zemin, mini 
bar, emanet kasası ve klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Şezlong, şemsiye, minder, hamam, internet, mini spor salonu, kütüphane, masa 
tenisi, dart, plaj voleybolu, havuz oyunları, animasyon.

Ücretli Hizmetler:
Faks, telefon, sauna, emanet kasası, internet, doktor, kuaför, market, fotoğraf, 
motorlu su sporları, plaj havlusu, taze sıkılmış portakal suyu, Türk kahvesi.

Plaj Özellikleri:
Deniz denize sıfırdır ve iskelesi bulunmaktadır.
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Antique Roman 
Palace Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Denize 20 m, Alanya merkeze 3 km, Antalya Havaalanı’na 122 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, oda 
kasası, klima, telefon, uydu yayını ve LCD TV.

Ücretsiz Hizmetler:
İnternet, açık havuz, fitness, masa tenisi, dart, su kaydırağı, çocuk parkı, çocuk 
kulübü.

Ücretli Hizmetler:
Tüm su sporları, sauna, langırt, hamam, masaj, toplantı salonu, doktor, emanet 
kasası, kuru temizleme.

Plaj Özellikleri:
Tesisin kendine ait plajı bulunmaktadır. Şezlong, şemsiye ve minder hizmetlerini 
ücretsiz sunmaktadır.

Club Hotel 
Karaburun
Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Alanya merkeze 34 km, Antalya Havalimanı’na 91 km.

Konsept: Alkolsüz Herşey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler tesisin 
belirlediği alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Club Hotel Karaburun, Alanya’da alkolsüz aile oteli olarak hizmet vermektedir. 

Oda Özellikleri:
Odalarda, elektronik kapı anahtarı, split klima, internet, TV, uydu yayını, mini bar, 
telefon, saç kurutma makinesi ve dijital kasa bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Bay-bayan açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, aqua park, fitness center, Türk 
hamamı, sauna, internet, oyun odası, emzirme odası, kasa, çocuk kulübü, tenis, plaj 
havlusu, şezlong, minder. 

Ücretli Hizmetler:
24 saat oda servisi, güzellik ve kuaför salonu, terapi, masaj, SPA, araç kiralama, 
telefon, faks, kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri, doktor, tenis kortu 
ışıklandırma, market. 

Plaj Özellikleri:
Tesisin kum çakıl karışık plajı bulunmaktadır. 
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Club Turtaş Beach 
Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Alanya merkeze 13 km, Antalya Havalimanı’na 110 km, Gazipaşa 
Havaalanı’na 58 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; WC, duş, saç kurutma makinesi, telefon, LCD TV, split klima, mini buzdolabı, 
wi-fi (ücretli), emanet kasası, balkon veya teras bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness center, Türk hamamı, masa tenisi, dart, basketbol, plaj voleybolu, tenis, 
futbol, havalı tüfek, otopark, şemsiye, şezlong, minder, wi-fi, mini bar.

Ücretli Hizmetler:
Türk kahvesi, telefon, faks, emanet kasası, sağlık kulübü, doktor, hemşire, sauna, 
bilardo, bilgisayar oyunları, futbol, tenis, mini golf, nargile bahçesi, plaj havlusu, 
odada wi-fi.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin özel plajı bulunmaktadır. Şezlong, minder, şemsiye ücretsiz.

Elvin Deluxe 
Hotel
Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Alanya merkeze 17 km, Antalya Havalimanı’na 110 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept dahilinde; Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler tesisin 
belirlediği alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda balkon, saç kurutma makinesi, makyaj masası, mini bar, oda kasası, split 
klima, telefon, uydu yayını, banyoda telefon, LCD TV, wi-fi, duş kabini, seccade, 
Kur’an-ı Kerim, dolap ve oturma grubu bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Mini bar (ilk gün), kapalı ve açık restoran, konferans salonu, otopark, plaj havlusu, 
şezlong, şemsiye, açık havuz, özel plaj, iskele, kaydırak, dart, sauna, fitness, hamam, 
wi-fi, tuz odası, buhar odası, masa tenisi, voleybol, çocuk parkı, çocuk kulübü, 
aerobic, canlı müzik, animasyon, tavla.

Ücretli Hizmetler:
SPA, kano, oyun salonu, motorlu su sporları, banana, turistik geziler, paraşüt, aile 
hamamı, araç kiralama, butik, fotoğraf, kuru temizleme, güzellik merkezi, kuaför, 
market, 24 saat oda servisi.

Plaj Özellikleri: 
Bay ve bayanlar için ayrı havuzlar mevcuttur. Havuzlarda yiyecek-içecek hizmeti 
veren snack restoranlar, bay ve bayanlar için ayrı olarak mevcuttur.
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Galaxy Beach Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Denize 30 m, Alanya merkeze 14 km, Antalya Havalimanı’na 135 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Alanya, Mahmutlar’da 2002 Temmuz ayında faaliyete geçen otel, 4 yıldız olup, her 
şey dahil olarak hizmet vermektedir. Toplam 116 odası bulunan otelde; 75 odası 
direkt ve yandan olmak üzere deniz manzaralıdır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, split klima, 
televizyon, uydu yayını ve telefon bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Plaj voleybolu, plaj futbolu, fitness center, satranç, tavla, dart, şezlong, şemsiye, 
masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Sağlık hizmetleri, masaj, bilardo, emanet kasası (odada), telefon, minder (sahilde), 
export içecekler, şişeli içecekler, mini bar, sıkma portakal suyu, kokteyl, Türk Kahvesi, 
çamaşır yıkama, ütü, market ve internet (odada ve lobide) Türk Hamamı, sauna.

Plaj Özellikleri:
Otelin kendine ait, 30 metre uzaklıkta plajı bulunmaktadır. 

Gardenia Beach Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Alanya merkez 35 km, Antalya Havalima’nı 100 km, Gazipaşa Havalima’nı 80 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Ana restoran, A’la Carte, bar, araç kiralama, fotoğraf hizmetleri, masaj, sauna, otel 
doktoru, masa tenisi, kiralık kasa, oda servisi, kuaför, bebek arabası, bisiklet, mini 
golf, bilardo hizmetleri bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda fön makinesi, telefon, banyo telefonu, uydu TV, WC, duş veya küvet, 
split klima, oda servisi, mini bar, kiralık kasa, balkon veya teras, kablosuz internet 
bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Kablosuz internet, hamam, fitness salonu, dart, masa tenisi, havalı tüfek yarışması, 
boccia, aerobik, havuz oyunları, eğlence programları, plaj voleybolu, havuz ve plajda 
yatak ve şemsiyeler, restoranda bebek sandalyesi, 1 haftalık gelen misafirler için 
rezervasyonlu 1 defa A’la Carte imkânı, yüzme havuzları ve kaydıraklar, bebek yatağı, 
plaj havlusu.

Ücretli Hizmetler:
Su sporları (yerel işletmeler tarafından sunulmaktadır), telefon, faks, çamaşır 
yıkama, araba kiralama, fotoğraf hizmetleri, masaj, sauna, otel doktoru, masa tenisi, 
kiralık kasa, oda servisi, kuaför, bebek arabası, bisiklet, mini golf, bilardo.

Plaj Özellikleri:
Tesis kendine ait kum-çakıl plaja sahiptir.
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Gardenia Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize 50 m,  Alanya merkeze 0,5 km, Antalya Havalimanı’na 120 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Ana restoran, 2 adet A’la Carte, 1 sancak restoran, 5 adet bar, 6 adet havuz, su 
kaydırakları, SPA merkezi, mini club (4-12 yaş).

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, oda servisi, 
telefon, televizyon, uydu yayını, çalışma masası, oda temizliği, klima.

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, TV salonu, fitness, beach voley, özel plaj, bar, açık ve kapalı restoran, 
çocuk havuzu.

Ücretli Hizmetler:
Faks, telefon, internet, araba kiralama, çamaşır yıkama hizmeti, doktor, masaj, 
hamam, kese, cilt ve vücut bakımı, mini bar, bisiklet kiralama, emanet kasa, plajda 
yatak ve şemsiyeler.

Plaj Özellikleri:
Plajda şezlong ve şemsiyeler ücretli olarak hizmete sunulmaktadır.

Kaptan Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Alanya merkeze 1 km, Antalya Havalimanı’na 125 km, Gazipaşa Havalimanı’na 45 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir.  Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
56 odalı tesiste; 2 adet toplantı salonu, 1 adet açık yüzme havuzu ve Kleopatra 
plajına günde 6 defa ücretsiz servis hizmeti bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; 1 banyo, balkon (deniz veya havuz manzara), parke zemin, mini bar 
(ücretli), TV, emanet kasa (ücretli), kettle, wi-fi bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Masa tenisi, darti wi-fi, otopark.

Ücretli Hizmetler:
Oda servisi, kuaför, masaj, kese, mağazalar, araç kiralama, doktor, hemşire, 
çamaşırhane hizmetleri, faks, telefon, fotokopi, fotoğraf çekimi.

Plaj Özellikleri:
Kleopatra plajına 6 km mesafedeki tesiste günde 6 defa ücretsiz servis imkanı 
bulunmaktadır. Plajda şezlong ve şemsiyeler, minder ücretli olarak hizmete 
sunulmuştur.
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Kolibri Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Alanya merkeze 22 km, Antalya Havalimanı’na 100 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlediği yerli alkollü-alkolsüz içecekler servis 
edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri: 
Sıcak bir atmosfere sahip otel, 6 katlı 113 odalı bir ana binadan oluşmaktadır. 
Otel, müşterilerine resepsiyon, lobi, TV köşesi, bar, çok amaçlı salon, dış mekanla 
restoran, asansör sunmaktadır. Dış mekânda çocuklar için bölmeli alanı olan bir 
adet yüzme havuzu, havuz/snack bar bulunmaktadır. Havuzda ve plajda şezlong, 
şemsiye ücretsiz, havuzda minder ücretsiz,  plajda minder ücretlidir. 

Oda Özellikleri:
Odalarda duş, WC, saç kurutma makinesi, telefon, uydu bağlantılı televizyon, taş 
zemin, klima, kasa, internet, balkon mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Kablosuz internet bağlantısı (sadece lobide), masa oyunları. 

Ücretli Hizmetler:
Kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri, telefon, faks, bilgisayar, tablet, fotokopi, 
yazıcı, odalarda kasa.

Plaj Özellikleri:
Havuzda ve plajda şezlong, şemsiye ücretsiz, plajda minder ücretlidir.

Magnolia Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Denize 400 m, Alanya merkeze 22 km, Antalya Havalimanı’na 100 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri: 
Odalarda; klima, uydu yayını, TV, emanet kasası, balkon ve oturma grubu 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Şezlong, şemsiye, masa tenisi, bilardo, animasyon, fitness center.

Ücretli Hizmetler:
24 saat oda servisi, kasa, telefon, masaj, çamaşırhane hizmetleri, nargile, internet, 
doktor, hemşire, SPA, sauna, hamam, masaj, mini market.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 400 metre uzaklıktadır.
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Mesut Hotel

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Denize 50 m, Alanya merkeze 2 km, Antalya Havalimanı’na 120 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste konforlu oda seçeneklerinin yanı sıra; 4-12 yaş grubu çocuklar için çocuk 
kulübü, çocuk havuzu, oyun alanı, 1 açık yüzme havuzu, hamam, fitness center, 
havuzda şemsiye, şezlong, minder, lobide internet bulunmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, oda kasası, 
oda servisi, split klima, telefon, televizyon, kahve ve çay makinesi, çalışma masası ve 
su ısıtıcı bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Gece şovları, plaj voleybolu, mini club, satranç, havuz oyunları, hamam, fitness 
center, havuzda şemsiye, şezlong, minder ve wi-fi.

Ücretli Hizmetler:
Tüm ithal içecekler ve lüks sınıfı içecekler, taze meyve suları, ürk kahvesi, sauna, 
masaj, peeling, kiralık kasa, telefon, faks, doktor, araç kiralama, çamaşırhane 
hizmetleri, bebek bakıcısı, motorlu su sporları.

Plaj Özellikleri:
Plaja 50 metre mesafede yer alan tesiste; tüm yiyecek ve içecekler, şezlong, minder 
ve şemsiye ücretlidir.

Oba Star Hotel & SPA

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize 100 m, Alanya merkezine 3 km, Gazipaşa Havalimanı’na 38 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
ikramlar, tesisin belirlediği yerli ve bazı yabancı içecekler ücretsizdir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesis 2010 yılında yenilenmiştir. A’la Carte Restoran, bar, kapalı restoran, wireless 
internet, açık havuz, toplantı salonu, doktor, su kaydırağı.

Oda Özellikleri:
140 odası mevcuttur. Saç kurutma makinesi, televizyon, telefon, banyo, duş klima, 
mini bar, oda servisi.

Ücretsiz Hizmetler:
Buhar odası, masa tenisi, dart, hamam, jakuzi, animasyon, su kaydırağı, sauna, 
fitness salonu.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, çamaşırhane hizmetleri, oyun odası, araç kiralama, cilt bakımları.

Plaj Özellikleri:
100 m (aradan yol geçiyor) mesafede özel plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong ücretsiz.
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Taksim International 
Obaköy

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri: 
Denize 50 m, Alanya merkeze 3,5 km, Antalya Havalimanı’na 130 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Restoran, fotoğrafçı, market, güzellik salonu, asansör, bar, açık havuz, masaj, 
hamam, çocuk kulübü, çocuk havuzu.

Oda Özellikleri:
184 odalı tesiste standart, anex ve aile olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. Odalarda 
balkon, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, split klima, uydu yayını, 
odada direkt telefon, wireless internet bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Masa tenisi, dart, fitness, su kaydırağı, animasyon.

Ücretli Hizmetler:
Banana, hamam, katamaran, sörf, bilardo, jet ski, masaj, kano, sauna, disko.

Plaj Özellikleri:
Kum-çakıl özel plajında şezlong, şemsiye, minder ücretsizdir. Plajda iskele 
bulunmaktadır.

Villa Moonflower 
Aparts & Suites
Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Alanya merkeze 500 m, Antalya Havalimanı’na 125 km, Alanya Otogarı’na3 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.
Sadece Oda
Tesiste alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, duş, saç kurutma makinesi, makyaj masası, mutfak, oda kasası, 
wi-fi, kahve ve çay, bornoz, LED TV, su ısıtıcı, klima, buzdolabı ve oturma grubu 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Çocuk oyun alanı, bebek yatakları, mama sandalyesi, wi-fi, şemsiye, şezlong, 
otopark.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, kuaför, animasyon, oyun salonu, play station, bilardo, market, emanet 
kasası, çamaşırhane hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Plaja shuttle servis ücretsizdir.
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Villa Sunfl ower 
Aparts & Suites

Antalya / Alanya

Konum Bilgileri:
Kleopatra Plajına 1,2 km, Antalya Havalimanı’na 130 km ve Gazipaşa Havalimanı’na 
50 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; duş, saç kurutma makinesi, makyaj masası, mini bar, mutfak, müzik yayını, 
oda kasası, TV, direkt telefon, uydu yayını, split klima, ütü, wi-fi , buzdolabı ve su 
ısıtıcı bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
24 saat resepsiyon, uyandırma servisi, harita servisi, odaya bebek yatağı, pak alanı, 
duş odası, bagaj muhafaza, şezlong, şemsiye.

Ücretli Hizmetler:
Açık ve kapalı restoran, havuz bar, butik, fotoğrafçı, market, kuaför, doktor, oda 
servisi, çamaşır yıkama hizmetleri, masaj, SPA, Türk hamamı, bebek arabası, güvenlik 
kasası, oyun salonu, bilardo, hokey.

Plaj Özellikleri:
Kleopatra plajına 1,2 km mesafede yer alan tesisi, shuttle servisi bulunmaktadır. 
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Ulu Resort 
Hotel

Mersin / Gülnar

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Mersin’e 125 km, Adana Havalimanı’na 200 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 2 adet A’la Carte Restoran (rezervasyonlu) bar, açık yüzme 
havuzu, SPA, doktor, kuaför, market, otopark, genel alanda internet, araç kiralama, 
fotoğrafçı, mini club, animasyon.

Oda Özellikleri:
235 odalı tesiste; standart, aile, suit ve engelli olmak üzere 4 tip oda mevcuttur. 
Odalarda TV (uydu), telefon, mini bar, wi-fi (ücretsiz), merkezi ısıtma ve soğutma, 
duş, saç kurutma makinesi, kasa bulunmaktadır. Zemin laminattır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, tenis (rezervasyonlu), futbol sahası, basketbol, fitness center, 
wi-fi (lobi), aerobik, animasyon, plaj voleybolu, basketbol, disko (giriş), masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, tenis ekipmanları ve ışıklandırma, bowling, elektronik dart, su 
sporları, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, taze sıkılmış meyve suları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumda olup, özel kum plajı ve iskele mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder, havuz ve plaj havlusu ücretsizdir.

Wonasis Resort & Aqua 
Hotel
 Mersin / Erdemli

Konum Bilgileri:
Mersin şehir merkezine 20 km, Adana Şakirpaşa Havalimanı’na 85 km.

Konsept: Alkolsüz Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün 
içerisinde snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu alkolsüz içecekler 
07:00-00:00 saatleri arasında servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; split klima, uydu, her odada kablosuz internet bağlantısı, mini bar, 83 
ekran TV, telefon, akıllı kapı kartı kilit sistemi, emanet kasası, çay kahve seti su 
ısıtıcısı, banyolarda saç kurutma makinesi bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Tüm odalarda ve genel alanlarda internet, şezlong, şemsiye, şemsiye, plaj havlusu, 
otopark, animasyon, dart, hamam, sauna, mini club.

Ücretli Hizmetler:
Oda servisi, mini bar, çocuk bakıcısı, doktor, araç kiralama, çamaşırhane hizmetleri, 
mini market, fotoğraf hizmetleri, su sporları, taze sıkılmış meyve suları.

Plaj Özellikleri:
Tesisin kendine ait kum ve çakıl plajı bulunmaktadır. Plajda şezlong, güneş şemsiyesi, 
plaj havlusu ücretsiz olarak temin edilebilir.
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Marpessa Blue Beach Hotel

 Mersin / Silifke

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Silifke merkezine 30 km, Adana Şakirpaşa Havalimanı’na 175 km.

Konsept: Her Şey Dahil & Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, oda servisi, 
telefon, televizyon, uydu yayını, çalışma masası ve klima bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Açık ve kapalı restoran, bar, otopark, aqua park (çocuk), özel plaj, plaj havlusu, 
şemsiye, minder, beach voley, sauna, buhar odası, TV salonu, animasyon, wi-fi, 
çocuk havuzu, çocuk parkı.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, toplantı salonu, dart, sinema, SPA hizmetleri. 

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumdaki tesisin 350 m uzunluğunda plajı bulunuyor. Güneş şemsiyesi, 
havlu plaj ve havuzda ücretsizdir.

Liparis Resort Hotel & Spa

Mersin / Erdemli

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Erdemli merkeze 10 km, Mersin şehir merkezine 30 km, Adana Şakirpaşa 
Havalimanı’na 120 km. 

Konsept: Alkolsüz Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu alkolsüz içecekler servis edilir. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, telefon, banyoda 
telefon, wi-fi, duşa kabin, terlik, LED TV, su ısıtıcı ve klima.

Ücretsiz Hizmetler:
Toplantı salonu ve toplantı hizmetleri, odalarda ve genel alanda wi-fi, Türk hamamı, 
sauna, buhar odası, deniz suyu ile doldurulmuş kapalı havuz, fitness salonu, masa 
tenisi, dart, plaj voleybolu, aerobik, boccia, havuz oyunları, su jimnastiği.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, peeling, kese, köpük, doktor balık, cilt bakımı, kuaför, 24 saat oda servisi, 
diskodaki içecekler, kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri, oyun makineleri, 
telefon, faks.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumlanmış tesisin kendine ait plajı bulunmaktadır. 
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Vista Boutique 
Hotel

Mersin / Mezitli

Konum Bilgileri: 
Denize 100 metre Adana Şakirpaşa Havalimanı’na 80 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, split klima, telefon, wi-fi, 
çalışma masası ve LED televizyon bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, otopark, döviz bozdurma, gazete, 24 saat resepsiyon.

Ücretli Hizmetler:
Araç kiralama, kuru temizleme, havalimanı transferi, toplantı salonu, 24 saat oda 
servisi, binicilik, tüm su sporları.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize 100 metre mesafededir.
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Kalamar Hotel

Antalya / Kalkan

Konum Bilgileri: 
Denize 200 m, şehir merkezine 1,5 km, Dalaman Havalimanı’na 130 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Ana restoran, A’la Carte restoran, açık yüzme havuzu, animasyon, aqua park, araç 
kiralama, bar, otopark, özel plaj bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; mini bar, wi-fi, banyo, WC, fön makinesi, TV, telefon, split klima 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, animasyon, otopark, masa tenisi, özel plaj, toplantı salonu.

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, aqua park, bar, dart, disco, havaalanı servis, jakuzi, masa tenisi 
malzemeleri, masaj, mini bar, oyun salonu, sauna, sinema, şehir merkezi servisi.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize 350 metre mesafede yer almaktadır. 

Soothe Hotel

Antalya/Kalkan

Konum Bilgileri:
Denize 700 m, Kalkan merkeze 2 km, Dalaman Havalimanı’na 122 km.

Konsept: Oda Kahvaltı & Yarım Pansiyon
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir.  Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Kalkan’daki ana yat limanının hemen köşesinde hizmet veren Soothe Hotels 
Akdeniz’in iç kısımlarında, Kalamar Koyu olarak bilinen burunda elverişli bir konumda 
yer almaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç, kurutma makinesi, mini bar, telefon, televizyon, uydu 
yayını ve klima bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
24 saat resepsiyon hizmeti, wi-fi, hızlı giriş-çıkış işlemleri, döviz bozdurma, bagaj 
muhafaza, günlük oda temizliği, sabah kahvaltı, spor salonu.

Ücretli Hizmetler:
Oda servisi, araç kiralama, transfer hizmetleri, ütü servisi, çamaşırhane hizmeti, 
masaj ve sauna.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 700 metre mesafededir.
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Asfiya Sea View

Antalya/Kalkan

Konum Bilgileri:
Kalkan merkeze 700 m, Patara Plajına 15 km, Dalaman Havalimanı’na 127 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Otel Özellikleri:
Otel 34 odalı butik bir oteldir. 15 özel havuzlu oda,15 superior oda ve 4 havuz 
bağlantılı oda bulunmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; uydu yayını, TV, mini bar, klima, wi-fi, makyaj aynası, saç kurutma makinesi 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, voleybol, yüzme havuzları, wi-fi.

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, açık restoran, aqua park, bar, çocuk bakıcısı, dart, disco, futbol 
sahası, havaalanı servisi, masa tenisi, lunapark, masaj, mini futbol, sauna, sinema, 
SPA, şehir servisi, tenis kortu, Türk hamamı, motorlu su sporları, jakuzi, buhar odası, 
doktor.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 5 dakika yürüme mesafesindedir. Otelin kendine ait özel plajı 
bulunmaktadır. Tesisin ayrıca çoğu odalara ait özel havuzları bulunmaktadır.

Peninsula Gardens Hotel

Antalya / Kaş

Konum Bilgileri:
Kaş merkeze 8 km, Dalaman Havalimanı’na 150 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; saç kurutma makinesi, banyo, makyaj masası, mini bar, oda kasası, telefon, 
uydu yayını, uyandırma servisi, LCD TV, wi-fi, teras, su ısıtıcı, klima ve havuz.

Ücretsiz Hizmetler:
Havuz, restoran, bar, güzellik merkezi, mini bar.

Ücretli Hizmetler:
Jakuzi, buhar odası, masaj, hamam, sauna, 24 saat oda servisi, wi-fi.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 5 dakika yürüme mesafesindedir. Otelin kendine ait özel plajı 
bulunmaktadır. Tesistin ayrıca çoğu odalara ait özel havuzlar bulunmaktadır.
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Doria Hotel Yacht 
Club Kaş

Antalya / Kaş

Konum Bilgileri:
Kaş merkeze 2 km, Dalaman Havalimanı’na 150 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; saç kurutma makinesi, banyo, makyaj masası, mini bar, oda kasası, telefon, 
uydu yayını, uyandırma servisi, TV, wi-fi, su ısıtıcı, klima bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Özel plaj, şemsiye, şezlong, wi-fi, otopark.

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, kuru temizleme, kapalı restoran, taze sıkılmış meyve suları. 

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin özel plajı bulunmaktadır. Şemsiye ve şezlong ücretsiz.

Meis Exclusive 
Hotel
Antalya / Kaş

Konum Bilgileri:
Kaş merkeze 5 km, Dalaman Havalimanı’na 160 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; saç kurutma makinesi, banyo, makyaj masası, mini bar, oda kasası, telefon, 
uydu yayını, uyandırma servisi, TV, wi-fi, su ısıtıcı, klima bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness salonu, wi-fi, özel plaj, açık havuz, şezlong, şemsiye. 

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, bar, havalimanı transferi.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin özel plajı bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye ücretsizdir.
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Kaş Marin Otel

Antalya / Kaş

Konum Bilgileri:
Kaş merkeze 2 km, Dalaman Havalimanı’na 160 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; saç kurutma makinesi, banyo, makyaj masası, mini bar, oda kasası, telefon, 
uydu yayını, uyandırma servisi, TV, wi-fi, su ısıtıcı, klima bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, özel plaj, açık havuz, şezlong, şemsiye, su kaydırakları.

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, bar, dalgıç okulu.

Plaj Özellikleri:
Denize 100 metre mesafedeki tesisin özel plajı bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye 
ücretsizdir.

AQUA
PARK

168



Titanic Deluxe 
Bodrum
Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Güvercinlik merkeze 3 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 15 km, Bodrum’a 
25 km.

Konsept: High Class Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Tesislerde verilen High 
Class Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı 
kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğlen yemeği ile son bulur.

Otel Özellikleri:
A’la Carte Restoran, araç kiralama, güzellik salonu, kapalı restoran, market, wireless 
internet, açık havuz, bar, konferans, otopark, havalimanı transfer, fotoğrafçı, kuaför, 
aquapark.

Oda Özellekleri:
393 odalı tesiste standart, superior, family, deluxe ve villa olmak üzere 5 tip oda 
mevcuttur. Odalarda; saç kurutma makinesi, merkezi klima, telefon, TV, oda servisi, 
banyo, duş, oda kasası, balkon, mini bar, modem, uydu yayını vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, plaj voleybolu, disko, masa tenisi, tenis, basketbol, canlı eğlence, 
fitness, sauna, beach futbol, dart, hamam, su kaydırağı.

Ücretli Hizmetler:
Bilardo, SPA, kano, dalgıçlık okulu, katamaran, sörf, deniz bisikleti, masaj.

Plaj Özellikleri:
350 m uzunlukta özel plajı ve iskelesi bulunmaktadır. Şezlong, şemsiye, havlu 
ücretsiz. Çocuk sahili ve ücretsiz shuttle servisi vardır.

Lujo Bodrum

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri:
Denize 1 km, Güvercinlik merkeze 4 km, Milas Bodrum Havalimanı’na 15 km.

Konsept: Luxury A’la Carte Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, saç kurutma makinesi, oda kasası, oda servisi, wi-fi, klima, 
LED TV, oturma grubu bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Aerobic, beach voley, kano, Türk hamamı, çocuk havuzu, sauna, jakuzi, tuz odası, 
animasyon, deniz bisikleti, oyun salonu, play station, çocuk animasyonu.

Ücretli Hizmetler:
SPA, doktor, hemşire, sörf, parasailing, bisiklet, motorlu su sporları, mini club, bebek 
arabası, banana, dart, su kaydırağı, yoga, jet ski, masaj, tenis dersi, çocuk diskosu.

Plaj Özellikleri:
Beyaz kum plajı ile tatilinizin harika geçmesini sağlayacak olan Lujo Hotel Bodrum’da 
sadece yetişkinlerin kullanabileceği bir plaj, ana plaj, deniz suyu havuzunun yer 
aldığı sessiz plaj, çocuk plajı ve 1500 m2’lik iskele bulunmaktadır.
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Hilton Bodrum Türkbükü 
Resort & SPA
Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 22 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 50 km.

Konsept: Ultra Herşey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz ve bazı ithal içecekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 4 adet A’la Carte Restoran, bar, 4 adet açık yüzme havuzu, 
2 adet kapalı yüzme havuzu, SPA, 5 su kaydırağı, mini club, araç kiralama, alışveriş 
merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, otopark.

Oda Özellikleri:
494 odalı tesiste; standart oda, süite, deluxe süite, kral dairesi, engelli odası olmak 
üzere 5 tip oda mevcuttur Odalarda LCD TV (uydu), merkezi ısıtma- soğutma, 
telefon, mini bar, kasa, saç kurutma makinesi ve balkon bulunmaktadır. Zemin 
mermer ve parke kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı (belli saatlerde ücretsiz), sauna (belli saatlerde ücretsiz), Buhar 
banyosu, fitness center, tenis.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, solaryum, oda servisi, bebek bakımı, çamaşırhane hizmetleri, 
bilardo, tüm su sporları, tenis kortu ışıklandırma, dalış okulu.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 130m uzunluğunda özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder, plaj havlusu ücretsizdir.

Crystal Green Bay 
Resort & SPA

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 23 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 12 km.

Konsept: Herşey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, A’la Carte Restoran (minimum 7 gece konaklamalarda), 6 adet 
bar, SPA, aquapark, 2 adet açık yüzme havuzu, 3 adet çocuk havuzu, animasyon, 
canlı müzik.

Oda Özellikleri:
291 odalı tesiste; standart, superior oda ve aile odası olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. 
Odalarda LCD TV (uydu), klima, kasa, mini bar, telefon, duş ve saç kurutma makinesi 
mevcuttur. Zemin laminant kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, dart, mini golf, tenis masa tenisi, wireless 
internet.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, oyun salonu, motorlu ve motorsuz su 
sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 250 m uzunluğunda ince kumlu özel plajı ve iskelesi mevcuttur. 
Şemsiye, şezlong, minder, plaj havlusu ücretsizdir.

DENiZE
SIFIR

ÇOCUK
DOSTU

AQUA
PARK

SPA
OTELit

DENiZE
SIFIR

SPA
OTELit

AQUA
PARK

BALAYI
OTELi

www.gezinomi.com 173172



Bodrum Holiday 
Resort & Spa
Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Milas-Bodrum Havalimanı’na 35 km, Bodrum merkeze 4 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün 
içerisinde snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-
alkolsüz içecekler servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
124.000 m2 alana kuruludur. A’la Carte Restoran, asansör, doktor, açık havuz, 
animasyon, tenis, tv salonu, market, fotoğrafçı, bar, kapalı restoran, tiyatro, 
otopark.

Oda Özellikleri:
Standart ve aile olarak 439 odası bulunmaktadır. Odalarda banyo, klima, saç 
kurutma makinesi, balkon, oda kasası, mini bar, televizyon, WC, telefon, müzik 
yayını bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Wireless internet, sauna, boccia, mini futbol, dart, fitness salonu, dart, basketbol, 
aquapark, havuz, çocuk havuzu, tenis, bilardo, animasyon, plaj voleybolu.

Ücretli Hizmetler:
Güzellik merkezi, SPA, su sporları, kuru temizleme, doktor, hemşire, bebek bakımı, 
dalgıçlık okulu, masaj ve cilt bakımları, çamaşırhane, toplantı salonu, araç kiralama.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olan tesisin 400 metre uzunluğunda özel plajı ve iskelesi bulunmaktadır. 
Şezlong, şemsiye, minder ücretsiz, havlu depozitoludur

Delta Hotels 
By Marriott Bodrum

 Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Yalıkavak merkeze 3 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Her Şey Dahil Plus
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesis’in belirlediği konsept 
dahilindeki bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Tesiste verilen Her Şey Dahil 
Plus konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam 
yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Toplamda 120 odası bulunan tesiste, 21 bahçe tarafı standart oda, 23 aile odası, 
39 ekonomik oda ve 25 ekonomik aile odası bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; duş, WC, saç kurutma makinesi, klima, telefon, mini bar, kasa, uydu yayını 
ve LCD TV bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Kano, deniz bisikleti, aqua park, buhar odası, hamam, sauna, fitness center, mini 
kulüp, dart, boccia, masa tenisi, plaj voleybolu, şemsiye, minder, şezlong ve havlu.

Ücretli Hizmetler:
Banana, parasailing, jetski, ringo, su kayağı, kuaför, masaj, bebek bakıcısı, internet 
cafe, çamaşırhane, doktor, telefon, faks, shuttle servis, oda servisi.

Plaj Özellikleri:
Tesisin kendine özel 50 m kumsal, 150 m platform ait plajı bulunmaktadır. Şezlong, 
şemsiye ve minder kullanımı ücretsizdir.
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The Qasr Bodrum 
Halal Resort Hotel
Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri:
Yalıkavak 8 km, Bodrum merkez 20 km, Bodrum- Milas Havalimanı’na 45 km.

Konsept: Alkolsüz Herşey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu alkolsüz içecekler servis edilir. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
 The Qasr Bodrum Halal Resort & SPA Bodrum Gündoğan’da kapılarını muhafazakar 
aileler için açan denize sıfır, 195 oda 550 yatak kapasiteli bir oteldir. Bodrum’un 
merkezine 20 km, havaalanına 45 km uzaklıkta olan Gündoğan, tarihi dokusu ve göz 
alıcı denizi ile son zamanların en gözde sayfiye yerlerinden biridir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; havuz, jakuzi, balkon, saç kurutma makinesi, klima, telefon, mini bar, 
emanet kasa ve TV uydu yayını bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Pastanedeki içecekler, su kaydırağı, Türk hamamı, sauna, spor merkezi, animasyon, 
masa tenisi, aerobik, dart, su topu, şezlong, şemsiye, minder, havlu, kablosuz 
internet, emanet kasa, sağlık memuru hizmeti, 

Ücretli Hizmetler:
Oyun salonunda jetonlu makineler, spa merkezi hizmetleri, çamaşırhane hizmetleri, 
kuaför, doktor ve sağlık hizmetleri, telefon ve faks, SPA hizmetleri, su sporları, 
market ve butik, oda servisi ve araç kiralama.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize sıfır olarak konumlandırılmıştır, sahilde bay iskele, bayan ve aile-karma 
plajları ile hizmet vermektedir.  Sahilde misafirler için plaj kafeler mevcut olup saat 
12:00 - 17:00 arası yiyecek ve içecek hizmeti vermektedir.

Royal Asarlık Beach 
Hotel & SPA

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Milas-Bodrum Havalimanı’na 45 km,  Bodrum merkeze 3 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar, yerli ve bazı yabancı alkollü-alkolsüz içecekler ücretsizdir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Araç kiralama, A’la Carte Restoran, bedensel engelli odası, güzellik salonu, kapalı 
restoran, otopark, açık havuz, doktor, havalimanı transfer, fotoğrafçı, market, SPA.

Oda Özellikleri:
351 odalı tesiste standart, ekonomik, relax ve ROH olmak üzere 4 tip oda mevcuttur. 
Odalarda; çarşaf değişimi, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, 
merkezi klima, telefon, televizyon, uydu yayını, oda temizliği vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, disko, masa tenisi, canlı eğlence, fitness, sauna, dart, hamam TV salonu.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, bilardo, jakuzi, deniz bisikleti, SPA, jet ski, internet kafe, kano, sörf.

Plaj Özellikleri:
100 metre uzunlukta özel plajı vardır. Şemsiye, şezlong havlu ücretsiz.
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Doria Hotel Bodrum

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Denize 2,7 m, Bodrum merkeze 12 km, Milas- Bodrum Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı dışındaki tüm yiyecek ve içecek hizmetleri ücretlidir. Tesislerde 
verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri: 
Tesiste 92 Ege mimarisi ile dizayn edilmiş sigara içilmeyen deniz ve vadi manzaralı 
oda seçenekleri, Blu Restaurant (Akdeniz Mutfağı), Doria Spa (fitness, Türk hamamı, 
sauna), Doria Beach (servis olanağı 2 km), 2 adet açık ve 1 adet kapalı yüzme 
havuzu, havuz bar, tenis kortu, golf (Bodrum Golf Kulübü tarafından 5 km) imkanları 
bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; LCD TV (uydu), mini bar, duş, kasa, kablosuz internet, günlük su, balkon 
ve teras, çalışma masası ve sandalyesi, elektronik kapı anahtarı, merkezi ısıtma, acil 
durum ipi, saç kurutma makinesi, telefon ve elektronik kilitli kasa bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Tenis kortu, hamam, sauna, TV salonu, wi-fi, fitness salonu, otopark, plaj havlusu, 
şezlong, şemsiye, açık havuz, kapalı havuz, platform iskele.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri, evcil hayvan bakımı (20 kg’a kadar), 
spa, masaj, internet cafe, aydınlatmalı tenis kortu.

Plaj Özellikleri:
Plaja 2,7 km mesafede yer alan tesisin platform iskelesi bulunmaktadır. 

Grand Park Bodrum

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Bodrum merkezine 22 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, A’la Carte Restoran (BBQ ve İtalyan mutfağı), bar, açık ve 
kapalı kaydıraklı yüzme havuzu, mini club, çocuk havuzu, araç kiralama, alışveriş 
merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, otopark.

Oda Özellikleri:
232 odalı tesiste; standart, superior ve deluxe odası olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. 
Standart ve superior odalarımızda klima merkezi sistemde, deluxe odalarımızda 
ise split klima çalıştırılmaktadır. Standart, superior ve deluxe odalarımızın yanı sıra 
tesisimizde özel olarak hazırlanmış 3 adet balkonlu engelli odası bulunmaktadır. 
Odalarda TV (uydu), telefon, küvet, mini bar, kasa, saç kurutma makinesi ve balkon 
bulunmaktadır. Zemin halı kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, animasyon, aerobik, dart, masa tenisi, su topu, 
wi-fi (lobi ve genel alanlarda).

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, güzellik merkezi, bebek bakımı, çamaşırhane hizmetleri, bilardo ve 
oyun salonu.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 300 m uzunluğunda kum plajı ve iskelesi mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, minder, plaj havlusu ücretsizdir.
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Salmakis Resort & SPA

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 1 km, Bodrum Havalimanı’na 35 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 1 adet A’la Carte Restoran, 4 adet bar, 1 açık 1 kapalı yüzme 
havuzu, mini club, çocuk havuzu, su kaydırağı, amfi tiyatro, araç kiralama, alışveriş 
merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, internet köşesi, otopark.

Oda Özellikleri:
212 odalı tesiste; standart oda, aile odası, suite oda, junior suite oda, king suite ve 
özel engelli odası olmak üzere 6 tip oda mevcuttur. Odalarda LCD TV (uydu), split 
klima, telefon, küvet, mini bar, kasa, saç kurutma makinesi ve balkon veya teras 
bulunmaktadır. Zemin halı ya da seramik kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, animasyon, aerobik, dart, masa tenisi, mini 
futbol, su topu, wi-fi (lobi).

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, güzellik merkezi, yoga, bebek bakımı, çamaşırhane hizmetleri, 
bilardo.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 60 m uzunluğunda kum-çakıl plajı ve iskelesi mevcuttur. Şemsiye, 
şezlong, minder, plaj havlusu (depozitolu) ücretsizdir.

Azka Hotel

 Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Bodrum merkeze 1,5 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 37 km.

Konsept: Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve Akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir. Tesiste verilen Yarım Pansiyon konaklamalar; akşam yemeği ile 
başlayıp, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah 
kahvaltısı ile son bulur.
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesiste verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü 
sabah kahvaltısı ile son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; halı ya da seramik zemin, balkon, teras, split klima, uydu, TV, müzik 
yayını, mini bar, telefon, emanet kasası, duşa kabin, saç kurutma makinesi, su ısıtıcı 
bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, canlı müzik, emanet kasası, özel plaj, şemsiye, şezlong, plaj havlusu, kapalı ve 
açık havuz, çocuk havuzu, jakuzi, buhar odası, hamam, sauna, kar çeşmesi, fitness 
center, TV odası, mini club, masa tenisi, bilardo, dart, mini golf, masa oyunları, 
trambolin, oyun parkı, tenis kortu, voleybol, açık ve kapalı otopark.

Ücretli Hizmetler:
24 saat oda servisi, mini bar, lobi bar, snack bar, havuz bar, sahil bar, vitamin bar, 
alkollü ve alkolsüz içecekler, A’la Carte restoran, pastane, loca, masaj, solaryum, 
cilt ve vücut bakımı, tenis kortu, dalış okulu, su sporları, doktor, bebek bakıcısı, 
çamaşırhane hizmetleri, mini market, kuaför ve toplantı salonu.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumdaki tesisin 100 metre uzunluğunda mavi bayraklı kum plajı 
bulunmaktadır.
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Kuum Hotel & SPA

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Bodrum şehir merkezine 19 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 45 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
A’la Carte restoran, araç kiralama, doktor, açık-kapalı havuz, kuaför, güzellik salonu, 
otopark, restoran, havalimanı transfer, konferans salonu, SPA.

Oda Özellikleri:
61 odalı tesiste standart, deluxe, executive ve suit olmak üzere 4 tip oda mevcuttur. 
Odalarda; çarşaf değişimi, balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik 
yayını, oda kasası, oda servisi, telefon, LCD TV, wireless internet, oda temizliği, klima 
vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness, hamam, buhar odası, sauna, wireless internet, macera duşu.

Ücretli Hizmetler:
SPA, jet ski, su sporları, banana, masaj, su kayağı, bebek bakımı.

Plaj Özellikleri:
1.800 metrekare platformu bulunan tesiste şezlong, minder, şemsiye, havlu 
ücretsizdir.

Royal Arena 
Resort & SPA Hotel

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Denize 300 m, Milas-Bodrum Havalimanı’na 42 km, Gümbet merkezine 1km.

Konsept: Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. 
Belirtilen konsept dışındaki hizmetler ekstra ücretlidir.

Otel Özellikleri:
24 saat oda servisi, güzellik merkezi, kuru temizleme, toplantı salonu, SPA, masaj, 
sauna, açık ve kapalı restoran, çocuk havuzu, fitness center.

Oda Özellikleri:
Tesiste standart, suit ve kral dairesi olmak üzere 3 tip oda bulunmaktadır. Odalarda 
banyo, saç kurutma makinesi, oda kasası, telefon, televizyon, wireless internet, 
bornoz, banyo gereçleri, terlik, oda temizliği, su ısıtıcısı, klima mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Plaj voleybolu, buhar odası, otopark, bilardo, fitness, hamam, sauna, canlı eğlence, 
jakuzi, TV salonu, animasyon, dart, masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Bilardo, golf, SPA, disko, masaj, squash, jakuzi, kuru temizleme, telefon ve faks, 
toplantı salonu, çamaşırhane, balo salonu, alışveriş merkezi, mini golf, bebek bakımı.

Plaj Özellikleri:
Bitez plajda şezlong, şemsiye, minder, alınan alkolsüz içecekler ve snack servis 
ücretsiz, alkollü içecekler ise ücretli. Havuzda şezlong, şemsiye ve havlu ücretsiz.
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Eken Resort Hotel

Muğla / Bodrum 

Konum Bilgileri: 
Denize 120 m, Bodrum merkezine 3 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 38 km, Muğla 
şehir merkezine 126 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
4.000 m2 alana kuruludur. Açık havuz, doktor, wireless internet, açık restoran, 
güzellik merkezi, bar, kapalı restoran.

Oda Özellikleri:
101 odası bulunmaktadır. Odalarda; makyaj aynası, televizyon, uydu yayını, temizlik 
hizmeti, mini bar, telefon, banyo, uyandırma servisi, duman dedektörü, WC, klima, 
oda servisi.

Ücretsiz Hizmetler:
Wireless internet (lobi), kapalı restoran, hamam, oyun parkı, sauna, masa tenisi, 
çocuk havuzu, otopark.

Ücretli Hizmetler:
Dalış kursu, toplantı salonu, doktor, su sporları, masaj, taze sıkılmış meyve suları, 
market, internet kafe, çamaşırhane hizmetleri, bilardo.

Plaj Özellikleri:
Denize 120 metre mesafede tesisin 25 metre uzunlukta kum-çakıl karışık halk plajı 
mevcuttur. Şezlong, şemsiye, minder ücretsiz.

Cape Bodrum Beach 
Resort

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Bodrum merkeze 20 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 45 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Otel Özellikleri:
Cape Bodrum Beach Resort Bodrum, Gündoğan bölgesinde bulunmaktadır. Açık 
ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı bulabilirsiniz. Su sporu 
hizmetleri ile sahilde eğlenceli vakit geçirme imkanı bulacaksınız. Tesis içerisinde 
yer alan spa hizmetlerinden faydalanarak rahatlayabilir ve kendinizi yenilenmiş 
hissedebilirsiniz. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, TV, oda 
kasası, telefon, wi-fi, çalışma masası ve klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Bebek yatakları, deniz bisikleti, kano, plaj havlusu, şemsiye, minder, otopark ve açık 
restoran.

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, araç kiralama, bar, doktor, motorlu su sporları, bisiklet.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin özel platformlu plajı bulunmaktadır. Şemsiye, şezlong, minder ve 
havlu ücretsiz.
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Bodrium Hotel & You Spa

Muğla / Bodrum 

Konum Bilgileri:
Denize 1 km, Bodrum Marina 1 km, Milas- Bodrum Havalimanı’na 35 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı dışındaki tüm yiyecek ve içecek hizmetleri ücretlidir. Tesislerde 
verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Tesisin 50 odası bulunuyor. Bodrum’daki tesis, Bodrum Marina’ya 1 km, şehir 
merkezine 3 km ve Bodrum-Milas Havaalanı’na 35 km mesafededir. Bodrium  
Otel &You SPA, Bodrum da Myndos Kapısına 50 m mesafedeki merkezi konumuyla 
misafirlerine kalite ve konforu bir arada sunuyor. Güler yüzlü, samimi ve kaliteli 
hizmet anlayışını benimseyen tesis, tüm yıl boyunca hizmet veriyor. Tesis 
bünyesinde bulunan You Spa’da, Ayurveda, Thai, aroma terapileri, Türk hamamı, 
buhar odası, sauna, spor salonu, dinlenme salonu, cilt ve vücut bakımları ile masaj 
ücretli hizmet veriyor.

Oda Özellikleri:
Odalarda yer altı ısıtma sistemi, LCD TV, kablosuz internet, bornoz, terlik, telefon, 
uydu yayını, dijital kasa, split klima, saç kurutma makinesi, balkon, su ısıtıcı, mini 
bar ve elektronik anahtar sistemi bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, kablosuz internet, sauna, hamam, buhar odası, restoran, fitness center.

Ücretli Hizmetler:
Wellness, çamaşırhane hizmetleri, bar, doktor, SPA merkezi, araç kiralama, kuru 
temizleme, masaj, kese ve cilt bakımları, telefon ve faks, toplantı salonu, lobi bar.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize 1 km uzaklıkta yer almaktadır. Plaja servis bulunmuyor ve plajda alınan 
tüm hizmetler ücretlidir.

Hotel Mavi Kumsal

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Bodrum merkez 1 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 35 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki ekstra hizmetler 
ekstra ücretlidir.

Otel Özellikleri:
A’la Carte Restoran, araç kiralama, toplantı salonu, otopark, doktor, asansör, market, 
açık-kapalı restoran, bar.

Oda Özellikleri:
Kara ve deniz tarafı olarak 175 odası mevcuttur. Odalarda wireless internet, uydu 
yayını, televizyon, duman dedektörü, WC, oda servisi, mini bar, balkon, klima, oda 
kasası, duş, saç kurutma makinesi bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Dart, oyun salonu, fitness salonu, TV odası, masa tenisi, wireless internet, restoran.

Ücretli Hizmetler:
Emanet kasası, kuru temizleme, bar, bilardo, çamaşırhane hizmetleri, toplantı 
salonu.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 50 metre uzunluğunda özel plajı vardır.
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Tiana Beach Resort

Muğla / Bodrum 

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Turgutreis merkeze 3 km, Bodrum merkeze 25 km, Milas-Bodrum 
Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tiana Beach Hotel Bodrum Turgutreis bölgesinde Ege’ye hakim denize sıfır konumda 
Gümüşlük, Turgutreis merkezlerine yakın konumda bulunmaktadır. Bodrum 
merkezine 20 dakika yakınlıktadır. Tüm odalar son teknoloji ve misafirlerimizin 
hayatını kolaylaştırmaya yönelik olarak dekore edilmiştir. Özel duş, saç kurutucu ve 
banyo kozmetik ürünleri ile donatılmıştır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; mini buzdolabı, plaj havlusu, balkon, duşa kabin, saç kurutma makinesi, 
uydu yayını, TV, split klima bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Tüm alanlarda wi-fi, bilardo, tenis, plaj havlusu, klima, sauna.

Ücretli Hizmetler:
Çamaşırhane hizmetleri, kuru temizleme, Türk kahvesi, araç kiralama, vale hizmeti, 
SPA hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin mavi bayraklı plajında havlu, şezlong, minder ve pavillionlarıyla 
en konforlu tatil keyfi sizi bekliyor.

Kriss Hotel Ortakent

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Denize 300 m, Bodrum merkez 13 km, Milas-Bodrum Havalimanı 45 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün 
içerisinde snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-
alkolsüz içecekler 10:00-23:00 saatleri arasında servis edilir. Belirtilen hizmetler 
dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Yüzme havuzu, rahat oda seçenekleri, havuz barı, dart, masa tenisi, çocuk oyun 
alanları ve restoranı mevcuttur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; TV (uydu), mini bar, duş, kasa, klima, müzik, telefon ve saç kurutma 
makinesi bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Bar, açık havuz, halk plajı, dart, masa tenisi, voleybol, çocuk havuzu ve çocuk parkı.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, araç kiralama, emanet kasa, kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri, taze 
sıkılmış meyve suları, şezlong, minder, şemsiye.

Plaj Özellikleri:
Şezlong, şemsiye ve minder ücretlidir. Halk plajı bulunmaktadır.
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Sina Hotel

Muğla / Bodrum 

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Bodrum merkeze 5 km, Bodrum-Milas Havalimanı’na 28 km.

Konsept: Oda Kahvaltı & Yarım Pansiyon
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki ekstra 
hizmetler ekstra ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
+14 yetişkin konseptine sahip butik otelde hamam, sauna, fitness merkezi, araç 
kiralama, 24 saat resepsiyon, çamaşırhane hizmetleri, oda servisi, SPA hizmetleri 
bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; LED TV (uydu), mini bar, duş, kasa, merkezi ısıtma ve soğutma, müzik, 
telefon ve balkon bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Kasa, kablosuz internet, açık otopark, havlu, şezlong, şemsiye, hamam, sauna, 
fitness merkezi.

Ücretli Hizmetler:
Araç kiralama, 24 saat resepsiyon, çamaşırhane hizmetleri, oda servisi, SPA 
hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Tesiste özel plaj ve iskele bulunmaktadır. 

Zeytinada Otel

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri:
Özel plaja 350 m, Bodrum merkezine 6 km, Bodrum-Milas Uluslararası Havalimanı’na 
35 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
38 adet standart, 36 adet suit, 4 adet dubleks suit odası bulunan tesiste; sauna, 
Türk hamamı, fitness center, tavla, kağıt oyunları, şezlong, şemsiye, gündüz tenis 
kortu, bilardo, otopark, internet, 2 özel plaj 5 dakika yürüme mesafesinde (soyunma 
kabini, duş, soğuk havlu, şezlong, minder, şemsiye) hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, split klima, direkt telefon, saç kurutma makinesi, uydu yayını, 
mini bar, emanet kasası, duşlu banyo bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
İnternet, açık restoran, tavla, hamam, fitness center, bilardo, masa tenisi, tenis 
kortu.

Ücretli Hizmetler:
Belirtilen saatlerin dışındaki tüm yiyecek içecekler, güzellik merkezi, oda servisi 
(24 saat , çamaşırhane hizmetleri, kuru temizleme, sağlık hizmetleri (24 saat), 
masaj,  tenis topu, raket kiralama ve transferler.

Plaj Özellikleri:
Özel plaja 350 metre mesafede yer alan tesisin, günde 2 sefer shuttle servisi 
bulunmaktadır. 
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Casa Dell Arte 
The Residence

Muğla / Bodrum

Konum Bilgileri: 
Bodrum merkez 10 km, Bodrum Otogar 3,2 km, Bodrum Milas Havalimanı 37,6 km.

Konsept: Oda  Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı dışındaki tüm yiyecek ve içecek 
hizmetleri ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü 
sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Residence bölümünde, birbirinden değerli çağdaş sanat eserleriyle dekore edilmiş 
12 suit ve özel bir villa, 1 adet A’la Carte restoran, 1 adet bar bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; LCD TV (uydu), mini bar, duş, kasa, saç kurutma makinesi, telefon ve wi-fi 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Spa merkezi, sauna, Hamam, buhar odası ve dinlenme alanı, sanat kütüphanesi, 
gazete, park hizmeti, 24 saat açık Fitness merkezi (kardiyo aletleri & ağırlıklı 
egzersiz aletleri).

Ücretli Hizmetler:
24 saat oda servisi, çamaşır yıkama, ütüleme ve kuru temizleme hizmetleri, özel 
ulaşım hizmetleri, masaj, sanat kursları, butik, özel tenis, yoga ve pilates dersleri.

Plaj Özellikleri:
Tesisin özel plajı bulunmaktadır.
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Grand Yazıcı Club 
Marmaris Palace

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Dalaman Havalimanı’na 90 km, İçmeler merkeze 2 km, Marmaris’e 8 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz hizmet veriyor. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Araç kiralama, doktor, toplantı salonu, havalimanı transfer, otopark, tiyatro, asansör, 
fotoğrafçı, kuaför, wireless internet, bar, aquapark, market.

Oda Özellikleri:
459 odalı tesiste villa, standart ve aile olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. Odalarda; 
balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, telefon, televizyon, duşa kabin, 
oda temizliği, klima vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Hamam, sauna, bilardo, dart, boccia, mini golf, masa tenisi, mini futbol, mini 
basketbol, plaj voleybolu, su parkı, çocuk kulübü, animasyon.

Ücretli Hizmetler:
SPA, tenis, masaj, banana, jet ski, parasailing, bisiklet kiralama, bebek bakımı, 
çamaşır hizmetleri, doktor, dalgıçlık kursu.

Plaj Özellikleri:
380 metre uzunlukta mavi bayraklı özel plajında 2 adet iskele vardır. Şezlong ve 
şemsiye ücretsizdir.

Grand Yazıcı Club 
Turban
Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Marmaris’e 6 km, Dalaman Havalimanı’na 90 km.

Konsept: Ultra Herşey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Açık büfe kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, 
snack servisi, alkollü ve alkolsüz yerli ve bazı ithal içecek hizmeti sunulmaktadır. 
Belirtilmeyen ithal içkiler ve kaliteli şaraplar ekstra ücrete tabidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 5 adet A’la Carte Restoran (rezervasyonlu/Türk, İtalyan, Asya 
mutfağı ücretsiz balık ve steak house ücretli) bar, açık yüzme havuzu, SPA, doktor, 
kuaför, market, otopark, araç kiralama, fotoğrafçı, mini club, animasyon, merkezi 
klima.

Oda Özellikleri:
543 odalı tesiste; standart, yetişkinler bölümü standart, superior, corner/executive/
marine/junior suiteler, villa, aile ve engelli olmak üzere 10 tip oda mevcuttur. 
Odalarda TV, çay & kahve seti bornoz&terlik, mini bar, wi-fi, digital kasa vardır. Tüm 
odalarda balkon veya teras, saç kurutma makinası, küvet veya duşa kabin, telefon, 
ve merkezi klima mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Açık ve kapalı havuz, masa tenisi, plaj voleybolu, su jimnastiği, dart, fitness center, 
animasyon, aqua park, tenis sahası, sauna, buhar odası, Türk hamamı, taze sıkılmış 
portakal suyu.

Ücretli Hizmetler:
Kuaför, masaj, kese, su sporları, çamaşırhane, dalış okulu, oyun salonu, tenis sahası 
gece ışıklandırması ve ekipmanları, tenis dersi.

Plaj Özellikleri:
Otel ile plaj arasında halka açık yürüyüş yolu vardır. Kum ve çakıl 330m özel plaj, 2 
iskele. Şezlong, minder, şemsiye ücretsiz, havlu(depozitoludur.)
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Elegance Hotel 
Marmaris
Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 3 km, Dalaman Havalimanı’na 95 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğlen akşam yemekleri. Ara öğünler ve yerli 
alkollü – alkolsüz içecekler dahildir.

Otel Özellikleri:
Kapalı ana restoran, 2 adet A’la Carte Restoran (rezervasyonlu) bar, açık yüzme 
havuzu, SPA, doktor, kuaför, market, otopark, genel alanda ve odalarda internet, 
araç kiralama, fotoğrafçı, mini club, animasyon.

Oda Özellikleri:
Tesisin 193 odası bulunmaktadır. Odalarda TV (uydu), telefon, mini bar, wi-fi, 
merkezi ısıtma ve soğutma, duş, saç kurutma makinesi, kasa bulunmaktadır. Zemin 
halı ve seramik zemin olarak değişmektedir.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, bilardo, fitness center, wi-fi (lobi ve odalarda), aerobik, 
animasyon, masa tenisi, dart.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, su sporları, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, özel içkiler, taze 
sıkılmış meyve suları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır, kum/çakıl plajı ve iskele mevcuttur. Şemsiye, şezlong, minder, havuz ve 
plaj havlusu ücretsizdir.

Angel’s Marmaris

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Marmaris merkeze 30 km, Dalaman Havalimanı’na 116 km.

Konsept: Alkolsüz Yarım Pansiyon
Belirlenen konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe olarak 
servis edilmektedir. Öğle yemeği ve içecekler ekstra ücretlendirilmektedir.

Otel Özellikleri:
Marmaris’in farklı konsept otellerinden olan tesiste zayıflama programları, detox 
programları, beslenme danışmanlığı, sporcu beslenmesi programları, stres ve 
depresyona yönelik özel programlar, egzersiz programları, SPA ve masaj programları, 
psikoterapi seansları, sağlıkla ilgili seminer ve eğitimler de verilmektedir. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, split klima, telefon, 
televizyon, bornoz, terlik bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Toplantı salonu, kapalı havuz, bilardo, bowling, tenis kortu, sinema, air hockey, kar 
odası, mini club, Türk hamamı, tuz odası, buhar banyosu.

Ücretli Hizmetler:
Banana, su kayağı, tenis dersi, masaj, kano, tüm su sporları, oyun salonu, motorlu su 
sporları, butik, 24 saat oda servisi, araç kiralama, market, kuyumcu.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize sıfır konumdadır.
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Kervansaray 
Hotel Marmaris

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri: 
Denize 2 km, Dalaman Havalimanı’na 100 km, Marmaris’e 2,5 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve snack 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste, açık ve kapalı restoran, 1 açık havuz, 1 kapalı havuz, 2 su kaydırağı, çocuk 
havuzu, havuz bar, lobi, fitness center, sauna bulunmaktadır.

Oda Özellikleri:
190 odalı tesiste yenilenmiş standart odalar mevcuttur. Uydu TV LCD, telefon, klima, 
mini bar(boş), balkon, banyo duş, emniyet kasası (ücretli) bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Masa tenisi, fitness center, hamam, sauna, dart.

Ücretli Hizmetler:
Taze sıkılmış meyve suları, Türk kahvesi, internet, import içecekler, çamaşırhane, 
doktor, masaj, SPA, kuaför.

Plaj Özellikleri:
Denize 2 km uzaklıkta olup, halk plajı mevcuttur. Anlaşmalı plaj 5 km mesafededir.

Örsmaris Boutique 
Hotel
Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Marmaris merkeze 5km, Dalaman Havalimanı’na 105 km.

Konsept: Oda Kahvaltı  & Yarım Pansiyon
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir.  Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Örsmaris Butik Otel 2006’da tamamen yenilenerek butik otel konseptine uygun 
hale getirilmiştir. Marmaris şehir merkezi ve İçmeler arasında bulunan Örsmaris 
Butik Otel denize sıfır konumda olup, şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; mini bar, klima, kasa, uydu televizyon, duş/tuvalet, saç kurutma makinesi 
ve balkon bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, açık ve kapalı restoran, plaj havlusu, şezlong, şemsiye, minder, açık havuz, 
özel plaj, çocuk havuzu ve parkı.

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, fotoğraf, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesiste özel ve kum plaj bulunmaktadır. Ayrıca plaj şezlongları, şemsiyeleri 
ve plaj havluları ücretsizdir.
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Mirage World 
Hotel

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri: 
Denize 80 m, Dalaman Havalimanı’na 90 km, Marmaris’e 7 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Her Şey Dahil Konsepti: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve snack ikramlar 
ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde hizmet 
vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste, açık ve kapalı restoran, 1 açık havuz, kapalı havuz, 2 su kaydırağı, çocuk 
havuzu, havuz bar, fitness center, sauna bulunmaktadır.

Oda Özellikleri:
242 odalı tesiste; 222 standart oda, 12 standart oda, 3 engelli odası mevcuttur. Uydu 
TV LCD, telefon, klima, mini bar(boş), balkon, banyo duş, emniyet kasası(ücretli) 
bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Genel alanlarda internet, bilardo, masa tenisi, fitness center, sauna, dart.

Ücretli Hizmetler:
Taze sıkılmış meyve suları, import içecekler, çamaşırhane, doktor, masaj, SPA.

Plaj Özellikleri:
Denize 80 m uzaklıkta olup, halk plajı mevcuttur.

B&B Yüzbaşı Beach 
Hotel
Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Marmaris merkeze 5 km, Dalaman Havalimanı’na 90 km.

Konsept: Oda Kahvaltı & Yarım Pansiyon
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Marmaris ve İçmeler merkezlerine sadece 5 dakika mesafede bulunmakla birlikte 
denize sıfır konumdadır. B&B Yüzbaşı Beach Hotel, tek bina üzerine kurulmuş 5 oda 
katı ile lobi, lobi bar ve restorandan oluşmaktadır. Birbirinden güzel manzaralara 
sahip toplam 40 oda mevcuttur.  Odalar standart ve 2 ve 3 kişilik olup balkonludur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; LCD TV, balkon, mini bar, emanet kasası, fön makinesi, duş, split klima, wi-fi,  
kettle, çay ve kahve bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, özel plaj, şezlong, şemsiye.

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, bar, emanet kasası, mini bar.

Plaj Özellikleri:
Otele ait özel plaj bulunmaktadır.
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Elite World Marmaris 
Hotel

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri: 
Dalaman Havalimanı’na 90 km, Marmaris merkeze 7 km, denize 40 m.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. 
Tesisin belirlediği konsept dahilindeki yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00 - 23:00 
saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. Belirtilen konsept dışındaki 
hizmetler ekstra ücretlidir.

Otel Özellikleri:
+14 yaş üzeri konuk kabul eden tesiste açık yüzme havuzu, A’la Carte restoran, SPA, 
fitness merkezi, spor salonu, sauna, hamam ve masaj imkanı bulunmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; TV (uydu), mini bar, duş, kasa, klima, telefon, seramik zemin ve balkon 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Odalarda ve genel alanda wi-fi, fitness salonu, masa tenisi, bilardo, langırt, sauna, 
Türk hamamı, buhar odası, toplantı odası.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmeti, kuaför.

Plaj Özellikleri:
Açık havuzda ve plajda şemsiye, minder, şezlong ve havlu ücretsiz.

Sesin Hotel

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri: 
Denize 100 m, şehir merkezine 500 m, Dalaman Havalimanı’na 90 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 2 adet bar, 1 tane yüzme havuzu, mini club, TV salonu ve 
kütüphane, internet cafe, çocuk oyun bahçesi, masa tenisi, bilardo, wi-fi, doktor, 
otopark.

Oda Özellikleri:
101 odalı tesiste; standart oda, süite oda, aile odası ve engeli odası olmak üzere 4 tip 
oda mevcuttur. Odalarda TV (uydu), mini bar, klima, kasa, duş, saç kurutma makinesi 
ve balkon bulunmaktadır, Zemin laminat kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness center, masa tenisi, wi-fi (odalarda ve lobi).

Ücretli Hizmetler:
Sauna, masaj, bilardo, çamaşır hizmetleri, tüm su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize 100 m mesafede olup, 20 m uzunluğunda özel halk plajı mevcuttur.

BALAYI
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Sonnen Hotel

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri: 
Denize 50 m, Dalaman Havalimanı’na 90 km, Marmaris’e 700 m.

Konsept: Her Sey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. 
Tesisin belirlediği konsept dahilindeki bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10.00 
- 22.00 arası ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir. Tesislerde verilen Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği 
ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah 
kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Açık havuz, doktor, kuaför, güzellik salonu, market, restoran, bar.

Oda Özellikleri:
141 odalı tesiste standart ve aile olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda; 
internet, uydu sistemi, LCD TV, mini bar, split klima, telefon, saç kurutma makinesi, 
duş, oda kasası vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Wireless internet, havuz.

Ücretli Hizmetler:
Bebek bakımı, doktor, otopark, animasyon, restoran, pool bar, cafe bar, masa tenisi, 
langırt, dart, deniz bisikleti.

Plaj Özellikleri:
Özel plajda kullanılan şemsiye, şezlong ve minder ücretli. Havuzda kullanılan 
şemsiye, şezlong ve minder ücretsizdir.

Calipso Beach 
Hotel Turunç
Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri:
Denize 50 m, Marmaris merkeze 20 km, Dalaman Havalimanı’na 115 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar, yerli ve bazı yabancı alkollü-alkolsüz içecekler ücretsizdir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesis toplam 79 oda ve 12 aile odası olmak üzere 200 yataklıdır. Tesiste 1 adet 
büyükler için havuz, 1 adet çocuk havuzu, restoran, havuz bar, çocuk kulübü, TV 
ve oyun salonu (okey, tavla, oyun kartları, dart, masa tenisi, bilardo) , gündüz-gece 
animasyon ve canlı müzik, motorlu ve motorsuz su sporları imkanı (plajda) , wi-fi 
hizmetleri bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; split klima, uydu yayını, TV, müzik yayını, telefon, mini bar, su ısıtıcı ve çay-
kahve, balkon, dijital kasa, banyolarda küvet ve duşa kabin, saç kurutma makinesi 
bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
24 saat yerli alkollü alkolsüz içecekler, tüm yiyecek içecek konsepti, gündüz-gece 
animasyon ve etkinlikler, çocuk kulübü ve oyun salonu, tekne ile gidiş dönüş barlar 
turu transferi.

Ücretli Hizmetler:
İmport içecekler, sıkma meyve suları, Türk kahvesi, su sporları (plajda)

Plaj Özellikleri:
Tesis Turunç plajına 50 m mesafededir. Turunç plajı 1km uzunluğunda, uluslararası 
mavi bayraklı olup, şezlong, şemsiye ve plaj havlusu ücretsizdir.  Plajda motorlu ve 
motorsuz su sporları imkanları ücretlidir.

ÇOCUK
DOSTU
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Golden Star Otel

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri:
Denize 250 m, Marmaris merkeze 1 km, Dalaman Havalimanı’na 90 km.

Konsept: Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, split klima, telefon, 
televizyon ve oda terliği bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, internet, şezlong, şemsiye, minder.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, araç kiralama, transfer, kuru temizleme, telefon, sauna, hamam, masaj, 
güzellik hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 250 metre yürüme mesafesindedir.

Cihantürk Hotel

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri: 
Denize 50 m, Marmaris merkeze 1,5 km, Dalaman Havalimanı’na 90 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Ana restoran, 70 standart oda, 24 saat resepsiyon, oda servisi, özel plaj 
bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç kurutma makinesi, müzik yayını, split klima, telefon, 
televizyon, uydu yayını bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Çocuk havuzu, havuz, masa tenisi, wi-fi, animasyon, şemsiye, iskele.

Ücretli Hizmetler:
Sauna, masaj, hamam, bilardo, 24 saat oda servisi, mini bar, otopark, emanet kasa, 
kuru temizleme, otopark, araç kiralama, bar, doktor.

Plaj Özellikleri:
Plajda şezlong ve şemsiyeler ücretsiz olarak hizmete sunulmuştur. İskelesi 
mevcuttur.
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Honeymoon Beach 
Hotel

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri: 
Marmaris Otogar2 km, Milas-Bodrum Havalimanı 130 km, Dalaman Havalimanı’na 
95 km.

Konsept: Oda Kahvaltı & Yarım Pansiyon
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen oda kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir.  Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste bulunan tüm odalarda; balkon, klima, televizyon, duş, banyo, oturma alanı 
ve kablosuz internet erişimi mevcut. Misafirlerin güne zinde başlamasını sağlayan, 
taze sebze ve organik ürünlerle donatılmış olan açık büfe kahvaltı, restoranda servis 
ediliyor. Akşam yemeklerinde Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetleri, usta şefler 
tarafından özenle hazırlanıyor.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç kurutma makinesi, WC, televizyon, oturma alanı, gardrop, 
klima, kablosuz internet, mini bar ve telefon bulunmaktadır.  

Ücretsiz Hizmetler:
Kablosuz internet, 24 saat resepsiyon, otopark.

Ücretli Hizmetler:
Döviz bozdurma, telefon ve faks, araç kiralama, bagaj odası, kuru temizleme, bilardo.

Plaj Özellikleri:
Tesisin kendine ait özel plajı bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye ücretsizdir. 

Mert Seaside 
Hotel
Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri: 
Denize 20 m, İçmeler 4 km, Marmaris merkez 1 km, Dalaman Havalimanı’na 95 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste kapalı ve açık restoran, havuz bar, masa tenisi, dart, kuru temizleme 
hizmetleri ve oda servisi bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; TV (uydu), mini bar, duş, kasa, klima, kiralık kasa, telefon ve balkon 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Şezlong, şemsiye, minder, masa tenisi, dart.

Ücretli Hizmetler:
Kiralık kasa, kuru temizleme, oda servisi.

Plaj Özellikleri:
Plajda şezlong ve şemsiyeler, plaj havlusu ücretsiz olarak sunulmaktadır.

DENiZE
SIFIR
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Verano Hotel

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Marmaris merkeze 25 km, Marmaris Otogar 27 km, Dalaman 
Havalimanı’na 120 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, split klima, telefon, TV ve 
küvet bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Masa tenisi, çocuk havuzu, şezlong, şemsiye, minder, açık havuz.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, emanet kasası, market, mini bar, çamaşırhane hizmetleri, banana, bilardo, 
deniz bisikleti.

Plaj Özellikleri:
Kumlubük mevkiinde bulunan tesis denize sıfır konumdadır. Tesiste şezlong, minder 
hizmetleri ücretsizdir.

Palm Bay Beach Hotel

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Muğla merkeze 103 km, Datça merkeze 18 km, Dalaman Havalimanı’na 
138 km, Bodrum-Milas Havalimanı’na 179 km.

Konsept: Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo (duşa kabin), WC, saç kurutma makinesi, direk telefon, wireless 
internet bağlantısı, mini bar, çay ve kahve kettle seti, LED TV (uydu yayın), safe 
(kasa), split klima, elektronik kapı kart sistemi mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, mini bar, kasa, Türk hamamı, fitness merkezi, otopark, bebek yatağı, mama 
sandalyesi, çocuk oyun parkı, havuzda ve plajda şezlong, şemsiye, minder, duş, 
soyunma kabini. 

Ücretli Hizmetler:
Sauna, buhar banyosu, masaj hizmetleri, çamaşırhane hizmetleri, ütü hizmetleri, 
doktor, hemşire, bebek bakıcısı, havalimanı transferi, faks, telefon, fotokopi.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin, 100 m uzunluğunda ince kum plajı bulunuyor. Şezlong, şemsiye, 
havlu ve minder ücretsiz.
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Perili Bay Resort

Muğla / Marmaris

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Datça şehir merkezine 17 km, Dalaman Havalimanı’na 160 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Konsept dahilinde; Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde snack, 
ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler servis 
edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, telefon, uydu yayını, LCD TV, wi-fi  
ve klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, tenis, masa tenisi, beach voley, mini kulüp, sauna, fi tness salonu, wi-fi  
(genel alanda).

Ücretli Hizmetler:
Masaj, telefon, faks, çamaşırhane hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, havlu 
değişimi, ithal içecekler, taze sıkılmış meyve suları, Türk kahvesi.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumdaki tesisin plajı bulunmaktadır. 

cesme otelleri

212



Sheraton Çeşme 
Hotel Resort & Spa

İzmir / Çeşme

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Çeşme merkeze 3 km, Milas- Bodrum Havalimanı’na 90 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Sheraton Çeşme Hotel, Resort ve SPA, Ege denizine doğru uzanmış çok özel bir 
bungalov tarzı iskelesi ile Ilıca sahilinin üç kilometresi boyunca yayılmıştır. Sheraton 
Çeşme bölgenin cazibe alanı olan Alaçatı rüzgar sörfü merkezine ve Sakız Adasına 
yakınlık göstermektedir. İzmir şehir merkezinden uzaklığı Çeşme otobanı vasıtası ile 
45 dakikadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, klima, televizyon, uydu yayını, 
direkt telefon, banyoda telefon, wi-fi ve küvet mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, açık havuz, basketbol, çocuk havuzu, çocuk kulübü, ısıtmalı kapalı yüzme 
havuzu, tenis kortu, fitness merkezi.

Ücretli Hizmetler:
Market, doktor, spa, hamam, internet cafe, macera duşu, fotoğrafçı, araç kiralama, 
bilardo, masa tenisi, tenis kortu ve aydınlatma, buhar odası, Türk hamamı, 
kuaför, çamaşırhane hizmetleri, kar çeşmesi, termal havuz, bowling, sauna, tenis 
ekipmanları ve buhar banyosu.

Plaj Özellikleri:
Özel çakıl ve kum karışımı plajı bulunmaktadır. 

Premier Solto Hotel 
By Corendon
İzmir / Çeşme

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Çeşme merkeze 8 km, Alaçatı merkeze 3 km, Adnan Menderes 
Havalimanı’na 90 km.

Konsept: Tam Pansiyon Plus
Geçerli konsept saatlerinde: sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ve kahvaltıda 
çay, kahve, meyve suyu, öğle ve akşam yemeğinde sofra şarabı, fıçı bira, meşrubat, 
yerli alkollü-alkolsüz içecekler servis edilmektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık havuz, asansör, doktor, kuaför, açık restoran, bar, fotoğrafçı, kapalı restoran, 
market, araç kiralama, bedensel engelli odası, havalimanı transfer, otopark.

Oda Özellikleri:
88 odalı tesiste deluxe, suit ve aile olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. Odalarda; 
balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, oda kasası, merkezi 
klima, telefon, televizyon, uydu yayını, banyoda telefon, wireless internet, kahve-
çay, parke/laminant zemin, teras, su ısıtıcısı, Fransız balkon vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Hamam, masa tenisi, sauna, wireless internet, restoran.

Ücretli Hizmetler:
Bisiklet, masaj, SPA, çamaşırhane hizmetleri, bebek bakımı, taze sıkılmış meyve 
suları, telefon-fax.

Plaj Özellikleri:
Özel kum plajı bulunmaktadır. Şezlong, şemsiye ücretsiz. İskele mevcuttur.
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Radisson BLU 
Resort & Spa Çeşme

İzmir / Çeşme

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Çeşme merkeze 4 km, İzmir Havalimanı’na 80 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki ekstra hizmetler 
ekstra ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Otelde, zengin bir şekilde donatılmış 311 adet oda ve süit bulunmaktadır. Otelin 
içinde bulunan restoran ve barlarda dünya mutfağından çeşitli lezzetlerin tadını 
çıkarabilirsiniz. Olimpik yüzme havuzunun yanı başındaki şezlonglarda güneşin 
keyfine varabilir, ardından Dulcis Thermal Spa & Hammam’da rahatlatıcı bir masajla 
kendinizi şımartabilirsiniz. Otelin 3500 m²’lik bir alana yayılan spa merkezinde her 
ihtiyacınızı karşılayacak biçimde hazırlanmış 21 adet masaj odası, kapalı ve termal 
havuzlar, hamamlar ve son teknoloji aletler ile donatılmış bir fitness merkezi 
bulunmaktadır. Otel aynı zamanda 585 m²’lik bir balo salonu ve toplantı salonları ile 
hizmetinizdedir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, oda servisi, split klima, 
telefon, televizyon, uydu yayını, wi-fi ve küvet bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Masa tenisi, fitness, dart, basketbol, şemsiye, plaj havlusu, şezlong, minder.

Ücretli Hizmetler:
Bar, doktor, kuaför, kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri, toplantı salonu, araç 
kiralama, emanet kasası, spa, hamam, sauna, wi-fi, buhar odası, bebek bakımı.

Plaj Özellikleri:
Tesisin kendine ait özel plajı bulunmaktadır. Plajda şezlong, şemsiye ve plaj havlusu 
ücretsizdir.

Altın Yunus 
Resort & Termal Hotel
İzmir / Çeşme

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 2 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 90 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 2 adet A’la Carte Restoran, 6 adet bar, deniz sulu 2 adet 
yüzme havuzu, 2 adet kapalı yüzme havuzu, 1 adet kapalı 1 adet açık çocuk havuzu, 
termal sulu 1 adet yüzme havuzu, açık ve kapalı termal havuz, mini club, araç 
kiralama, bisiklet kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, doktor, internet 
cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
423 odalı tesiste; standart, marin-marina plus(w-in Shower),marin studio, golden 
suite, ocean suite, junior suite olmak üzere 6 tip oda mevcuttur. Odalarda TV 
(uydu), telefon, mini bar, merkezi ısıtma soğutma, saç kurutma makinesi, balkon 
bulunmaktadır. Zemin seramik ve laminant kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, su jimnastiği, tenis, plaj voleybolu, basketbol, boccia, cafe 
games, okçuluk.

Ücretli Hizmetler:
SPA, bebek bakımı, çamaşırhane hizmetleri, tenis (ışık-malzeme), yelken merkezi ve 
kursları, motorlu su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 250 m uzunluğunda özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, 
minder, plaj havlusu (depozitolu) ücretsizdir.
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Hotel Babaylon

İzmir / Çeşme

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Adnan Menderes Havalimanı’na 97 km, Çeşme merkezine 7 km, İzmir 
merkeze 87 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Sabah, Öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10.00 - 23.00 arası ücretsiz 
sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan 
gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
15.000 m2 alana kuruludur. Restoran, bar, mini market, araç kiralama, çamaşırhane 
hizmetleri, masa tenisi, TV odası, wireless internet.

Oda Özellikleri:
120 odası bulunmaktadır. Oda kasası, split klima, televizyon, saç kurutma makinesi, 
uyandırma servisi, duşa kabin, balkon, televizyon, banyo, telefon, mini bar, oda 
servisi.

Ücretsiz Hizmetler:
Plaj voleybolu, açık havuz, dart, su topu, basketbol, çocuk parkı, TV odası, bilardo, 
langırt, boccia.

Ücretli Hizmetler:
Taze sıkılmış meyve suları, doktor, kuru temizleme, market, bebek bakımı, dalış 
kursu, tenis kortu ışıklandırması.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin mavi bayraklı 150 m uzunluğunda özel plajı bulunmaktadır. 
Şemsiye, şezlong, minder, havlu ücretsiz.

Boyalık Beach 
Hotel & SPA
İzmir / Çeşme

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Adnan Menderes Havalimanı’na 75 km, Çeşme merkeze 2 km, Alaçatı’ya 
7 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Yarım Pansiyon Konsepti: Sabah(07:00 – 10:00 açık büfe) ve akşam yemekleri( 
19:00 – 21:30 açık büfe) konsept dahilindedir. Yemekler ile birlikte alınan tüm alkollü 
ve alkolsüz içecekler ve belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, market, kuaför, market, su sporları, internet (wi-fi), 
çamaşırhane, kuru temizleme, masa tenisi, dart, doktor, araç kiralama, bebek 
bakıcısı, oda servisi, shine SPA sağlıklı yaşam bölümü, termal havuzlar, ısıtılmış deniz 
suyu havuzu, hamam, sauna, buhar banyosu, açık ve kapalı havuz, fitness center.

Oda Özellikleri:
236 odalı tesiste; 118 oda, 112 beach oda, 6 villa oda tipleri mevcuttur. Odalarda, 
merkezi klima, banyo, telefon, saç kurutma makinesi, uydu yayınlı TV, müzik kanalı, 
minibar, kattle setup, emanet kasa, internet balkon bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Mini club, jimnastik, su jimnastiği, animasyonlar, boccia, business center, sauna, 
animasyon, fitness center, internet.

Ücretli Hizmetler:
Su sporları, masaj ve terapiler, çamaşırhane, kuaför, doktor.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 120 m uzunluğunda özel ince kum plajı mevcuttur. Otele ait iskele, 
şezlong, şemsiye, minder ücretsizdir. Plaj havlusu kart karşılığı ücretsizdir.

DENiZE
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DENiZE
SIFIR

SPA
OTELit

BALAYI
OTELi

www.gezinomi.com 219218



Scala Nuova İnkim 
Resort
İzmir / Çeşme

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Adnan Menderes Havalimanı’na 90 km, Çeşme merkeze 1,5km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Açık büfe sabah kahvaltısı ve akşam yemeği fiyata 
dahildir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, wi-fi, çamaşırhane, kuru temizleme, airhockey, dart, açık 
havuz.

Oda Özellikleri:
70 odalı tesiste; Standart, aile ve vip süit olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. Odalarda, 
merkezi klima, banyo, telefon, saç kurutma makinesi, uydu yayınlı TV, müzik kanalı, 
mini bar, kattle setup, emanet kasa, internet balkon bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Wireless internet, çocuk havuzu, otopark, asansör, resepsiyon hizmeti.

Ücretli Hizmetler:
Çamaşırhane, kuru temizleme, doktor, market, araç kiralama, oda servisi ve tüm 
içecekler.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, platform olarak sahili mevcuttur. Otele ait şezlong, şemsiye ve 
minder ücretsizdir.

Scala Nuova Anex 
Hotel
İzmir / Çeşme

Konum Bilgileri: 
Denize 100 m, Adnan Menderes Havalimanı’na 87 km, Alaçatı merkeze 5 km, 
Çeşme’ye 1,5 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Otel Özellikleri:
Araç kiralama, bar, restoran, havuz, telefon-faks, çamaşırhane, doktor.

Oda Özellikleri:
46 odalı tesiste standart oda tipi mevcuttur. Odalarda; saç kurutma makinesi, mini 
bar, TV, split klima, telefon, banyo, duş bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Açık havuz, resepsiyon hizmeti, masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Toplantı salonu, oyun salonu, kuru temizleme, taze sıkılmış meyve suları, bilardo.

Plaj Özellikleri:
Scala Nuova İnkim’e ait kum plaj kullanılabilmektedir. Halk plajını kullanmak isteyen 
misafirler için plajda alınan tüm hizmetler ücretlidir.
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Bloom Alaçatı 
Hotel

İzmir / Çeşme

Konum Bilgileri:
Ilıca merkeze 2 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 86 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Otel Özellikleri:
Tesisde toplam 19 adet deluxe oda, 1 adet jakuzili superior süite, 1 adet 2+1 villa 
mevcuttur. Toplam 21 oda mevcuttur. Tesiste bulunan sadece 2 oda evcil hayvanı 
olan misafirlere tahsis edilmektedir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç kurutma makinesi, telefon, TV, uydu yayını, çalışma masası 
ve klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, açık havuz, halk plajı, internet.

Ücretli Hizmetler:
Evcil hayvan bakımı, restoran, toplantı salonu.

Plaj Özellikleri:
Tesis Ilıca plajına 2 km uzaklıktadır.

Zen Alaçatı 
Hotel
İzmir / Çeşme

Konum Bilgileri:
Ilıca Plajına 6 km, Çeşme merkeze 7 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 67 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; saç kurutma makinesi, mini bar, oda servisi, telefon, televizyon, uydu 
yayını, wi-fi ve klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Genel alanda internet, uyandırma servisi, otopark, açık restoran, 

Ücretli Hizmetler:
Araç kiralama, bar.

Plaj Özellikleri:
Tesis halk plajına 6 km uzaklıktadır. 

www.gezinomi.com 223222



Kerme Ottoman 
Alaçatı
İzmir / Çeşme

Konum Bilgileri:
Denize 3,5 km, Çeşme merkeze 5 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 95 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesiste verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; mini bar, LED TV, wi-fi, split klima, uydu yayını, direkt telefon, su ısıtıcı ve 
dolap bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, fitness, açık restoran, açık havuz.

Ücretli Hizmetler:
24 saat oda servisi, bar.

Plaj Özellikleri:
Tesis Ilıca Halk Plajına 3,5 km uzaklıktadır.
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Hillside Beach Club 
Hotel

Muğla / Fethiye

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Fethiye merkeze 4 km, Dalaman Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Tam Pansiyon Plus
Konsept dahilinde sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, ara öğünler 
verilmektedir. Ana yemek saatlerinde tesisin belirlemiş olduğu içecekler ücretsizdir. 
Belirtilen hizmetler dışında alınan tüm hizmetler ekstra ücretlendirilmektedir.

Otel Özellikleri:
A’la Carte Restoran, konferans, otopark, araç kiralama, doktor, havuz, asansör, 
fotoğrafçı, kuaför, bar, market, su kaydırağı.

Oda Özellikleri:
330 odalı tesiste A,B,C ve E olmak üzere 4 tip oda mevcuttur. Odalarda; saç kurutma 
makinesi, çarşaf değişimi, oda temizliği, TV, mini bar, balkon, telefon, oda kasası, 
merkezi klima, duş bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Basketbol, fitness, masa tenisi, tenis, plaj voleybolu, futbol, su kaydırağı, dart, kano, 
sörf, animasyon, toplantı salonu, tenis ekipmanları, dart, jakuzi, playstation, tiyatro, 
pilates, boccia, wi-fi, yoga dersleri, hamam.

Ücretli Hizmetler:
Su sporları, dalgıçlık okulu, banana, yelkenli, katamaran, jet ski, fotoğraf servisi, bar, 
kuaför, ringo, SPA, kuru temizleme, telefon ve faks.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır mesafedeki tesisin 650 m uzunluğunda mavi bayraklı çakıl plajı ve 
yetişkinlere özel iki adet koyu bulunuyor. Şezlong, şemsiye ve plaj havlusu, plajda ve 
havuz başında ücretsizdir.

Liberty Hotels Ölüdeniz

Muğla / Fethiye

Konum Bilgileri: 
Denize 200 m, Ölüdeniz’e 12 km, Dalaman Havalimanı’na 68 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Sabah ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve 
içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen yarım pansiyon konaklamalar; akşam yemeği 
ile başlayıp, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah 
kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Açık havuz, havalimanı transferi, otopark, kuaför, açık restoran, doktor, wi-fi.

Oda Özellikleri:
139 odalı tesiste standart, superior ve balayı olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. 
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, makyaj masası, mini bar, 
oda kasası, split klima, telefon, uydu yayını,LCD televizyon, wireless internet, oda 
temizliği, su ısıtıcısı vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Dart, sauna, animasyon, bilardo, fitness, TV salonu, canlı eğlence, masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Hamam, masaj, SPA.

Plaj Özellikleri:
Ölüdeniz halk plajında şezlong, minder, şemsiye ücretlidir.
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Sun City 
Hotel & Beach Club

Muğla / Fethiye

Konum Bilgileri:
Denize 150 m, Fethiye merkeze 12 km, Dalaman Havalimanı’na 70 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 10:00-00:00 saatleri 
arasında servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş ya da küvet, mini bar, oturma grubu, telefon, güvenlik 
kasası, LCD TV, split klima, mini buzdolabı, saç kurutma makinesi.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness, bilardo, masa tenisi, teniz, bisiklet, mini club.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, SPA, hamam, sauna, masaj.

Plaj Özellikleri:
Plaj olarak halk plajı ve daha uzak mesafede bulunan özel plaj bulanmaktadır.  
150 metre mesafedeki Belcekız Halk plajında tüm hizmetler ücretli, 1500 metre 
mesafedeki özel plajda şezlong, şemsiye ve plaja servis ücretsizdir.

Garcia Resort & SPA

Fethiye / Ölüdeniz

Konum Bilgileri: 
Denize 3 km, şehir merkezine 2 km, Dalaman Havalimanı’na 65 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli ve ithal, alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 2 adet A’la Carte Restoran (rezervasyonlu), bar, English Pub 
& Bistro (ücretli), açık yüzme havuzu, SPA, doktor, kuaför, market, otopark, genel 
alanda internet, araç kiralama, fotoğrafçı, mini club, animasyon.

Oda Özellikleri:
151 odalı tesiste; standart, swim-up, suit, swim-up suite, superior olmak üzere 5 tip 
oda mevcuttur. Odalarda TV (uydu), telefon, mini bar, wi-fi (ücretsiz) merkezi ısıtma 
ve soğutma, duş, saç kurutma makinesi, kasa bulunmaktadır. Zemin laminattır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, tenis, fitness center, wi-fi (lobi/havuz), aerobik, animasyon, 
disko (giriş), masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, bilardo, taze sıkılmış meyve 
suları.

Plaj Özellikleri:
Denize ( 3km/servis mevcut), kum/çakıl plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, minder, 
havuz ücretsizdir, plaj havlusu (depozitolu). Halk plajında şezlong, şemsiye, minder 
ve tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
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Göcek Lykia Resort

Muğla / Fethiye

Konum Bilgileri:
Denize 500 m, şehir merkezine 500 m, Dalaman Havalimanı’na 17 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Standart oda, aile odası ve engelli odası bulunan tesisin tüm odaları doğa ve havuz 
manzaralıdır. Toplam oda sayısı 102’dir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; kartlı anahtar sistemi, saç kurutma makinesi, direkt telefon, banyoda 
telefon, TV, uydu yayını, WC, split klima, oda servisi, mini bar, küvet, internet, kasa, 
standart ya da Fransız balkon bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Masa tenisi, emanet kasa, odalarda wi-fi, şezlong, minder, güneş şemsiyeleri, havuz 
havlusu, fitness center, hamam, sauna, shuttle servis.

Ücretli Hizmetler:
Telefon ve faks, SPA hizmetleri, çamaşırhane hizmetleri, ütüleme ve kuru temizleme, 
doktor hizmetleri, masaj.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 500 metre mesafededir ve shuttle servis hizmeti verilebilir. 

Minu Hotel

Muğla / Fethiye

Konum Bilgileri:
Denize 500 m, Fethiye merkeze 5,5 km, Dalaman Havalimanı’na 49 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.
*Misafirlere özel lobi alanında tüm gün sınırsız ücretsiz çay, kahve, Türk kahvesi, 
kuru pasta ikramı yapılmaktadır.

Otel Özellikleri:
Otel, butik otel standardında olup, tıpkı evinizdeki rahatlığı sizlere hissettirebilmek 
için en ince ayrıntı düşünülüp dekore edilmiştir.  Otel genelinde ücretsiz internet 
hizmetimiz bulunmaktadır. Ayrıca misafirlerine özel lobi alanında tüm gün sınırsız 
ücretsiz çay, kahve, Türk kahvesi, kuru pasta ikramları mevcuttur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, oda servisi, 
telefon, uydu yayını, TV, wi-fi, bornoz, banyo gereçleri ve klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Türk kahvesi, çay, kurabiye servisi, wi-fi, emanet kasa ve mini bar.

Ücretli Hizmetler:
Araç kiralama, havalimanı transferi, turistik geziler ve oda servisi.

Plaj Özellikleri:
Denize ve yat limanına 500 metre mesafede yer almaktadır. 
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Hotel Karbelsun

 Fethiye / Ölüdeniz

Konum Bilgileri:
Fethiye şehir merkezine 12 km, Ölüdeniz Plajına 500 m, Dalaman Havalimanı’na  
60 km.

Konsept: Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç kurutma makinesi, müzik yayını, oda servisi, telefon, 
televizyon, uydu yayını, çalışma masası ve klima mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, çocuk parkı, wi-fi, otopark.

Ücretli Hizmetler:
Çamaşırhane hizmetleri, bar ve doktor. 

Plaj Özellikleri:
Tesis Ölüdeniz plajına 500 metre uzaklıktadır.

Manas Park Ölüdeniz 
Hotel
Fethiye / Ölüdeniz

Konum Bilgileri: 
Denize 700 m, Fethiye merkeze 15 km, Fethiye Otogar 11 km, Dalaman Havalimanı’na 
59 km.

Konsept: 24 Saat Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, Öğle ve Akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
Snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Otel, 4’er katlı, 2 blok ve konumuyla birbiriyle bağlantılı odalardan oluşmaktadır. 
Kapalı ana restoran, snack restoran, teras bar, service bar, havuz bar, garden bar 
bulunmaktadır. Gün içinde soft animasyon ve gece showları hizmeti verilen otelde, 
internet hizmeti ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Tesis bünyesinde 2 tane yüzme 
havuzu, bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; TV (uydu), mini bar, duş, klima, wi-fi, saç kurutma makinesi, telefon ve 
balkon bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, açık havuz, dart, wi-fi, masa tenisi, voleybol, havalı tüfek, plaj ve havuz 
havluları, animasyon, mini futbol, su jimnastiği, su topu, emanet kasa, plaj servisi 
(10.00-17.00) ve gece şovları.

Ücretli Hizmetler:
Banana, kuaför, doktor, dondurma, jet-ski, katamaran, çamaşırhane hizmetleri, 
masaj, peeling, fotoğraf, SPA, telefon, faks, su kayağı, mini market.

Plaj Özellikleri:
Plaja 700 metre uzaklıkta bulunan tesisin özel plajı vardır.
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Perdikia Beach Hotel

Muğla / Fethiye

Konum Bilgileri: 
Denize 200 m, şehir merkezine 14 km, Dalaman Havalimanı’na 57 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, akşam açık büfe yemekler dahildir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, A’la Carte Restoran, bar, 1 adet yüzme havuzu, SPA, araç 
kiralama, doktor, otopark.

Oda Özellikleri:
60 odalı tesiste; standart ve aile odası olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda 
TV (uydu), split klima, telefon, oda servisi, mini bar, kasa, saç kurutma makinesi ve 
balkon bulunmaktadır. Zemin halı kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness center, satranç, bilardo, wi-fi (lobby).

Ücretli Hizmetler:
SPA, Türk hamamı, sauna, jakuzi, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize 200 m mesafede olup, kum-çakıl halk plajını kullanmaktadır. Şemsiye, 
şezlong, minder ücretlidir.

Perdikia Hill Hotel

Muğla / Fethiye

Konum Bilgileri:
Denize 4 km, şehir merkezine 8 km, Dalaman Havalimanı’na 50 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz tesisin belirlediği alan ve saatlerde hizmet 
vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, 1 adet bar, 1 adet yüzme havuzu, mini club, araç kiralama, 
doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
98 odalı tesiste; standart oda, aile odası olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda 
TV (uydu), split klima, telefon, duş, mini bar, saç kurutma makinesi ve balkon 
bulunmaktadır. Zemin seramik kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, animasyon, bilardo, dart, masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, kese, bebek bakımı, çamaşırhane hizmetleri, tüm su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize 4 km mesafede olup, kum-çakıl halk plajını kullanmaktadır. Şemsiye, şezlong, 
minder ücretli olup, araç ile servis ücretsizdir.
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Sertil Deluxe Hotel & SPA

Muğla / Fethiye

Konum Bilgileri:
Denize 2,5 km, Fethiye merkezine 10 km, Dalaman Havalimanı’na 60 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği alan 
ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
+14 yaş ve üzeri konaklamalar kabul edilir. Açık ve kapalı restoran, bar, açık ve kapalı 
yüzme havuzu, SPA, doktor, kuaför, market, otopark, genel alanda internet, araç 
kiralama, fotoğrafçı, mini club, animasyon.

Oda Özellikleri:
61 odalı tesiste; standart, havuzlu ve jakuzili oda olmak üzere toplamda 3 tip oda 
mevcuttur. Odalarda TV (uydu), telefon, mini bar, wi-fi (ücretsiz), merkezi ısıtma ve 
soğutma, duş, saç kurutma makinesi, kasa bulunmaktadır. Balkon. Zemin laminattır.

Ücretsiz Hizmetler:
Wireless internet, masa tenisi, bilardo, animasyon, hamam, kapalı havuz, fitness 
salonu.

Ücretli Hizmetler:
Oda servisi, çamaşırhane hizmetleri, telefon-faks, doktor, SPA, sauna, masaj, araç 
kiralama, yamaç paraşütü, tüplü dalış, parasailing, gezi turları.

Plaj Özellikleri:
Ölüdeniz plajına 2,5 km uzaklıkta olan tesisin çakıl plajı ve iskelesi mevcuttur. 
Şemsiye, şezlong, minder, havuz ve plaj havlusu ücretlidir.

The Bay Beach 
Club Hotel
Muğla / Fethiye

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Dalaman Havalimanı’na 38 km, Göcek şehir merkezine 10 km, Fethiye’ye 
17 km.

Konsept: Tam Pansiyon Plus
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Araç kiralama, havalimanı transfer, A’la Carte Restoran, açık havuz, bar, otopark, açık 
restoran, kuaför.

Oda Özellikleri:
46 odalı tesiste standart, deluxe, villa ve bungalow olmak üzere 4 tip oda mevcuttur. 
Odalarda; klima, oda kasası, telefon, LCD TV, mini bar, oda servisi, wireless internet, 
banyo, saç kurutma makinesi, balkon veya teras vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Dart, masa tenisi, mini bar, wireless internet, plaj voleybolu, sauna.

Ücretli Hizmetler:
Dondurma, taze sıkılmış meyve suları, kano, doktor, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
800 metre uzunlukta özel kum plajında iskele bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye 
ücretsizdir.
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Ocean Blue High 
Class Hotel

Muğla / Fethiye

Konum Bilgileri: 
Dalaman Havalimanı’na 60 km, şehir merkezi 7 km.

Konsept: Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen Hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler, tesisin belirlemiş 
olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Ocean Blue High Class Hotel 10 adet Swim-up, 3 adet lüks balkonunda jakuzili suit 
oda, 13 adet standart havuz manzaralı oda,19 adet dış manzaralı oda ve 16 adet 
çatı katı oda olmak üzere toplam 61 lüks olarak dizayn edilmiş odadan oluşmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; LCD TV (uydu), mini bar, duş, kasa, klima, müzik, telefon ve balkon 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Lobide wi-fi, havuz kenarında ve sahilde şezlong, plaj havlusu, fitness salonu, masa 
tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Taze sıkılmış meyve suları, doktor ve hemşire hizmeti (24 saat), telefon, faks, posta 
servisi, çamaşırhane ve kuru temizleme hizmetleri, masaj, kese, köpük, bakım ve 
güzellik merkezi, SPA, araba kiralama, kuaför.

Plaj Özellikleri:
Denize 2,5 km uzaklıktadır.

Golden Life Resort

Konum Bilgileri:
Fethiye merkeze 8 km, Dalaman Havalimanı’na 60 km.

Konsept: Alkolsüz Herşey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu alkolsüz içecekler servis edilir.  
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, split klima, telefon, 
uydu yayını, LCD TV; wi-fi ve seramik zemin bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Şezlong, şemsiye, wi-fi (lobi ve pool bar), soft animasyon, çocuk oyun alanı.

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte, doktor, konsept dışında kalan yiyecek ve içecekler.

Plaj Özellikleri:
Özel plajımız olan Golden Sand Beach’e servislerimiz mevcuttur.
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Golden Life Heights

Fethiye / Ölüdeniz

Konum Bilgileri:
Denize 1,5 km, Fethiye merkeze 7 km, Dalaman Havalimanı’na 65 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir.  Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, split klima, 
televizyon, çay, kahve ve su ısıtıcı bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Açık ve kapalı restoran, şezlong, minder, şemsiye, dart, soft animasyon.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, emanet kasası, bar, çamaşırhane hizmetleri, 24 saat oda servisi, mini bar.

Plaj Özellikleri:
Tesisin özel plajına ücretsiz servisi bulunuyor. Plaja giriş, otopark ve plajda alınan 
şezlong ve şemsiye ücretsizdir.

Golden Life Karavan

Fethiye / Ölüdeniz

Konum Bilgileri:
Denize 5 m, Fethiye merkeze 8 km, Dalaman Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesiste verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, saç kurutma makinesi, televizyon, wi-fi, french bed, su ısıtıcı ve 
klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Şezlong ve şemsiye.

Ücretli Hizmetler:
Açık restoran ve bar.

Plaj Özellikleri:
Ölüdeniz plajında ücretsiz şezlong şemsiye hizmeti sunulmaktadır.
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Golden Life Blue Green 
Residence

Muğla / Fethiye

Konum Bilgileri:
Denize 300 m, Çalış merkeze 2 km, Dalaman Havalimanı’na 48 km, Fethiye Otogarı 
7,8 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesiste verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü 
sabah kahvaltısı ile son bulur. Tesis apart daireler şeklindedir, dairelerde mutfak 
mevcuttur. Dileyen misafi rler kahvaltı ve akşam yemeğini set menü olarak ücret 
karşılığında alabilirler.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, mutfak, odada ütü, 
split klima, telefon, uydu yayını, TV bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, minder, şezlong, şemsiye, havuz.

Ücretli Hizmetler:
Kuru temizleme, araç kiralama, emanet kasa, bar, havaalanı transfer, hamam, suna, 
masaj.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 300 metre mesafede yer almaktadır. 
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Aqua Fantasy 
Aquapark Hotel SPA

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 9 km, Andan Menderes Havalimanı’na 70 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli-alkollü ve alkolsüz içecekler, tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Restoran, bar, açık ve kapalı yüzme havuzu, SPA, doktor, kuaför, market, otopark, 
genel alanda ve odalarda internet, araç kiralama, fotoğrafçı, mini club, animasyon, 
Türk hamamı, sauna, fitness, plaj, ve A’la Carte Restoran bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
824 odalı tesiste; club ve world standart, club aile (large room), world aile, club 
aile suiti , superior, deluxe oda olmak üzere 7 tip odası bulunmaktadır. TV (uydu), 
telefon, mini bar (ücretli), wi-fi (ücretli). Club kısmında split ısıtma ve soğutma, 
world kısmında merkezi ısıtma ve soğutma, duş, saç kurutma makinesi, kasa 
bulunmaktadır. Club kısmında zemin seramik, World kısmında zemin halı kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Club kısmında Türk hamamı, sauna ve jakuzi ücretsiz olup, diğer hizmetler ücrete 
tabi olmaktadır. World kısmı ücretlidir. Tenis (Işıklandırma ve tenis kiralama hariç), 
fitness center, club wi-fi(lobi), aerobik, animasyon, plaj voleybolu, basketbol, disko 
(giriş), masa tenisi. Su sporlarından pedalo boat, kano, boccia, windsurfing (yalnızca 
lisanslı) ücretsizdir.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, su sporları, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, taze sıkılmış 
meyve suları, steak house, doktor.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olan tesisin özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, minder 
ücretsizdir. Havuz ve plaj havlusu (kart ile).

Palm Wings Beach 
Resort & SPA
Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Adnan Menderes Havalimanı’na 80 km, Kuşadası merkeze 15 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Tesislerde verilen Her Şey 
Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam 
yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Dokor, su kaydırağı, açık havuz, açık restoran, kuaför, wireless internet, bar, market, 
SPA, A’la Carte Restoranlar, otopark.

Oda Özellikleri:
346 odalı tesiste bungalow standart, bungalow large, bungalow aile, bungalow 
suit, bungalow king, standart ve aile olmak üzere 7 tip oda mevcuttur. Odalarda; halı 
zemin, balkon, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, split klima, telefon, 
televizyon, uydu yayını vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Özel plaj, disko, TV odası, basketbol, sauna, animasyon, masa tenisi, mini club, wi-fi, 
bar, otopark, hamam, voleybol, fitness center, dart.

Ücretli Hizmetler:
Balo salonu, alışveriş merkezi, internet cafe, telefon-faks, çamaşırhane, bilardo, 
güzellik merkezi, masaj, doktor, taze sıkılmış meyve suları, toplantı salonu, kuaför, 
su sporları, masaj-kese ve vücut bakımları, jakuzi.

Plaj Özellikleri:
Tesisin, 120 m uzunluğunda mavi bayraklı plajı mevcut. Plajda; şezlong, şemsiye, 
minder ve plaj havlusu ücretsizdir.
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Palm Wings Ephesus 
Hotels & Resort

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Adnan Menderes Havalimanı’na 80 km, Kuşadası merkezine 8 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 24 saat ücretsiz sunulmaktadır. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Tesislerde verilen Ultra 
Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar 
akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
A’la Carte Restoran, doktor, kapalı restoran, market, açık havuz, güzellik salonu, 
konferans, tiyatro, bar, kapalı havuz, kuaför, wireless internet.

Oda Özellikleri:
434 odalı tesiste standart, aile ve engelli olmak üzere 4 tip oda mevcuttur. Odalarda; 
balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, oda servisi, telefon, 
LCD televizyon, wireless internet, duşa kabin, seramik zemin, oda temizliği, klima 
vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Su kaydırağı, fitness, hamam, aerobic, squash, animasyon, kano, wi-fi, deniz bisikleti, 
tenis kortu, masa tenisi, TV salonu, plaj voleybolu, basketbol, sauna.

Ücretli Hizmetler:
SPA, bilardo, atari oyunları, dalgıçlık okulu, banana, oyun salonu, yelkenli, jet ski, 
masaj, su kayağı, bebek bakımı.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 500 m uzunluğunda kum plajı bulunuyor. Havuzda ve plajda; 
şezlong, minder ve havlu ücretsiz.

Kuştur Club Holiday 
Village
Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Adnan Menderes Havalimanı’na 70 km, Kuşadası merkezine 3 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Disco, internet, alışveriş merkezi, kuaför, fotoğrafçı, hamam, sauna, araç kiralama, 
çamaşır - ütü servisi, oyun salonu, TV odası.

Oda Özellikleri:
450 odalı tesiste superior, bahçe, aile ve suit olmak üzere 4 tip oda mevcuttur. 
Odalarda; duşa kabin, banyo, WC, oda kasası, split klima, saç kurutma makinesi, 
telefon, müzik kanalları, uydu yayını, mini bar, balkon vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Aerobik, animasyon, sauna, hamam, fitness salonu, basketbol, boccia, dart, okçuluk, 
masa tenisi, plaj voleybolu, mini futbol, kano, mini golf, su jimnastiği, tenis, wireless 
internet, otopark, sörf, disko.

Ücretli Hizmetler:
Araç kiralama, banana, bilardo, langırt, çamaşırhane hizmetleri, bebek bakımı, 
doktor, fotoğraf, jet ski, kuaför, masaj, parasailing, waterski, play station, scuba 
diving, tenis kortu, SPA, telefon-faks, emanet kasası, ithal içecekler, taze sıkılmış 
meyve suları.

Plaj Özellikleri:
200 metre uzunlukta mavi bayraklı özel plajı bulunmaktadır. Şemsiye, minder, 
şezlong ücretsizdir.
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Richmond Ephesus Resort

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Efes Antik Kenti 5 km, Kuşadası 12 km, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
75 km, İzmir şehir merkezi 85 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve 
saatlerde(10:00-00:00) hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Toplamda 264 oda bulunan tesiste superior deniz manzaralı oda, standart kara 
manzaralı oda, standart villa, villa aile odası, senior suite, presidential suite ve engelli 
odası olmak üzere 8 tip oda mevcuttur. Odalarda TV, ana binada merkezi, villalarda 
split klima, oda servisi, telefon, duş, mini bar, kiralık kasa , saç kurutma makinesi ve 
balkon bulunmaktadır. Otel odası ve villa 2. katta yer alan odaların zeminleri halı, villa 
zemin katlarda bulunan odaların zeminleri seramiktir.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, fitness center, dart, masa tenisi, basketbol, 
tenis, mini futbol, okçuluk, plaj voleybolu, mini golf, su topu, wi-fi, günlük animasyon 
aktiviteleri ve gece gösterileri.

Ücretli Hizmetler:
Konsept dışındaki yerli veya yabancı içecekler, SPA, masaj, kese, odalardaki kiralık 
kasa, jakuzi, bebek bakımı, çamaşırhane hizmetleri. Tenis kortu, basketbol ve mini 
golf aydınlatması, bilardo, motorlu su sporları.

Plaj Özellikleri:
300 m uzunluğunda özel ince kum plajı mevcuttur. Deniz yavaş derinleştiği ve zemini 
ince kum olması nedeniyle özellikle çocuklu aileler için idealdir. Plajda şemsiye, 
gölgelik, minder, şezlong, plaj havlusu ( havlu kartlı).

Grand Belish Resort & SPA

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 15 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 100 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, A’la Carte Restoran, barlar, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme 
havuzu, çocuk havuzu, SPA, mini club, araç kiralama, alışveriş merkezi, kuaför, 
fotoğrafçı, doktor, internet cafe, otopark.

Oda Özellikleri:
177 odalı tesiste; standart, geniş, superior ve engelli odası olmak üzere 4 tip oda 
mevcuttur. Odalarda TV (uydu), merkezi ısıtma ve soğutma, saç kurutma makinesi, 
telefon, küvet, mini bar, kasa ve balkon bulunmaktadır. Zemin halı kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, fitness center, bilardo, dart, plaj voleybolu, tenis.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, bebek bakımı, çamaşırhane hizmetleri, internet cafe, tenis kortu 
ışıklandırması.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 150 m özel kum plajı mevcuttur. Şemsiye, şezlong, minder, plaj 
havlusu (depozitolu) ücretsizdir.
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Hotel Faustina

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, şehir merkezine 20 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 95 km.

Konsept: Alkollü Her Şey Dahil (10:00-22:00)
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. 
Alkolsüz Her Şey Dahil (10:00-22:00) 
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde hizmet 
vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. 
Yarım Pansiyon 
Geçerli konsept saatlerinde: Açık büfe sabah kahvaltısı ve akşam yemeği fiyata 
dahildir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, barlar, açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, SPA, araç kiralama, 
alışveriş merkezi, fotoğrafçı, doktor.

Oda Özellikleri:
76 odalı tesiste; standart ve deluxe odası olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda 
TV (uydu), merkezi ısıtma ve soğutma, saç kurutma makinesi, telefon, küvet, duş, 
mini bar, kasa ve balkon bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, dart, tenis, wireless internet.

Ücretli Hizmetler:
SPA, masaj, kese, bebek bakımı, çamaşırhane hizmetleri, tenis kortu.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olup, 100 m özel kum plajı mevcuttur.

Royal Palace Kuşadası

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri:
Denize 4 km, Kuşadası merkeze 1 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 85 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir.  Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Toplam 157 odası bulunan tesiste; 157 adet deniz manzaralı oda, 101 standart oda, 
50 adet delüks oda, 4 adet junior suit oda ve 2 adet engelli odası, 2 adet yüzme 
havuzu, toplantı salonu,  alışveriş merkezi ve 4-12 yaş arası mini club bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, split klima, 
telefon, televizyon, uydu yayını, wi-fi ve küvet bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness center, hamam, sauna, tenis kortu, masa tenisi, kütüphane, animasyon, 
basketbol, mini futbol ve voleybol.

Ücretli Hizmetler:
İnternet cafe, telefon ve faks, oda servisi, çamaşır yıkama hizmetleri, çocuk bakıcılığı, 
doktor, masaj, güzellik salonu, tenis ışıklandırması, video oyunları, nargile, Türk 
kahvesi, mini bar ve araç kiralama.

Plaj Özellikleri:
Tesise 4 km uzaklıktaki plaja gidiş, dönüş otelden ücretsiz servis bulunmaktadır.
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Martı Beach Hotel

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Adnan Menderes Havalimanı’na 75 km, Kuşadası merkeze 2 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: sabah kahvaltısı tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Araç kiralama, kapalı restoran, wireless internet, bar, otopark, doktor, emanet kasası.

Oda Özellikleri:
110 odalı tesiste standart, aile ve suit olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. Odalarda; 
balkon, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, split klima, telefon, 
televizyon vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Çocuk oyun parkı, fitness, disko, emanet kasası.

Ücretli Hizmetler:
Banana, deniz bisikleti, jet ski, araç kiralama, kuru temizleme, doktor, speed boat.

Plaj Özellikleri:
Özel plajında şezlong, şemsiye ücretsizdir.

Venti Hotel Luxury

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Kuşadası merkeze 1,5 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 70 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki ekstra hizmetler 
ekstra ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalar; lamine zemin, minibar, duş, LED TV, telefon, saç kurutma makinesi, 
ayarlanabilir klima, kasa mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Tüm alanlarda wi-fi, otopark, açık havuz.

Ücretli Hizmetler:
Çamaşırhane hizmetleri, kuru temizleme, kasa, bar.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize sıfır konumdadır.
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Palmin Hotel

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri:
Denize 500 m, Kuşadası merkeze 2,5 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 70 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept dahilinde; Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. 
Tesisin belirlediği konsept dahilindeki bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz 
sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. 
Tesislerde verilen her şey dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan 
gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Standart oda seçeneği bulunan Palmin Hotel’de otopark, bedensel engelli odası, 
ısıtmalı havuz, otopark, wi-fi bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, split klima, 
telefon, televizyon, uydu yayını, küvet ve çay kahve makinesi bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, şezlong, minder, şemsiye, plaj havlusu, plaja servis, wi-fi, jakuzi, fitness, su 
kaydırağı, sauna, TV salonu, ısıtmalı kapalı havuz, dart, masa tenisi ve animasyon. 

Ücretli Hizmetler:
Tenis kortu, dondurma, masaj, hamam, sauna, 24 saat oda servisi, kuaför, araç 
kiralama, emanet kasa, butik, mini bar ve fotoğrafçı.

Plaj Özellikleri:
Plaja 500 metre uzaklıkta olan tesisin, belirli saatlerde shuttle hizmeti bulunmaktadır. 

Hotel Asena

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Kuşadası merkeze 3 km, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 75 km, Efes 17 km, 
Şirince 28 km

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe sunulmaktadır. 
Gece yemekleri, gün içerisinde snack, ikramlar, yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 
ücretsizdir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Araç kiralama, kapalı restoran, wireless internet, bar, otopark, doktor, emanet kasası.
Oda Özellikleri: Seramik, lamine kaplı zemin döşemesi, split klima, banyo duş, fön 
makinesi, müzik sistemi, TV, mini bar, balkon

Ücretsiz Hizmetler: 
Kitaplık köşesi (değişik lisanlarda), oyun salonu lobi alanında, TV köşesi, çocuk oyun 
alanı, çocuk parkı

Ücretli Hizmetler:
Sauna, doktor, sörf, dalgıçlık okulu, masaj, mini bar, çamaşırhane, doktor(talebe 
göre çağrılmaktadır), telefon, faks, araba kiralama, emanet kasa günlük ücretli, oda 
servisi, çocuk bakımı

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin kendine ait plajı bulunmaktadır.
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Club Scala Nuova

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Denize 450 m, şehir merkezinde, Adnan Menderes Havalimanı’na 100 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle, akşam açık büfe yemekler ve aperatif 
ikramlar ile bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, bar, yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, alışveriş merkezi, 
doktor, otopark.

Oda Özellikleri:
40 odalı tesiste; standart, apart ve aile odası olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. 
Odalarda, TV(uydu), split klima, kasa, telefon, duş, saç kurutma makinesi, balkon 
bulunmaktadır. Zemin seramik kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, fitness center, masa tenisi, dart, internet, çocuk parkı.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, kese, sauna, jakuzi, bilardo, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize 450 m uzaklıkta olup, tesis kum ve çakıl özellikli halk plajını kullanmaktadır. 
Şezlong, şemsiye ve minder ücretlidir.

Prestige Hotel Kuşadası

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri:
Kuşadası şehir merkezine 700 m, plaja 800 m, Adnan Menderes Havalimanı’na 85 
km.

Konsept: Oda Kahvaltı 
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Standart oda, Aile odası, Engelli odası, Suite oda seçenekleri ile misafirlerini 
konuk eden tesiste; kapalı ve açık restoran, A’la Carte restoran, 4 farklı bar ve plaj 
bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; split klima, uydu yayını, saç kurutma makinesi, kiralık kasa, telefon, TV, 
müzik yayını, küvet, duş, balkon, balkonda sandalye, deniz ve bahçe manzarası, 
seramik oda zemini bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Açık ve kapalı restoran, otopark, açık havuz, dart, TV salonu ve çocuk havuzu.

Ücretli Hizmetler:
Kuru temizleme, doktor ve çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 800 metre mesafede yer almaktadır. 
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Akbulut Hotel

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Denize 90 m, Kuşadası merkeze 19 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 95 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Sabah, Öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilinde ki bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Tesislerde verilen Her Şey 
Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam 
yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Açık-kapalı restoran, doktor, wireless internet, asansör, havalimanı transfer, kapalı 
havuz, otopark.

Oda Özellikleri:
90 odalı tesiste standart ve aile olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda; balkon, 
çarşaf değişimi, oda kasası, oda servisi, split klima, telefon, televizyon, uydu yayını, 
terlik, oda temizliği vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness, basketbol, sauna, plaj voleybolu, hamam, dart, masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, SPA, taze sıkılmış meyve suları, telefon-faks, araç kiralama, çamaşırhane 
hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
200 metre uzunlukta özel kum-çakıl karışık plajı bulunmaktadır. Şemsiye, şezlong ve 
minder ücretsizdir.

Green Gold Hotel

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Denize 120 m, Kuşadası merkeze 20 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 95 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
Snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Çamaşırhane hizmetleri, 24 saat oda servisi, restoran, bahçe, açık restoran, araç 
kiralama ve çocuk havuzu imkanları mevcuttur.

Oda Özellikleri:
100 odalı tesiste standart ve aile olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda; halı 
zemin, balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, split klima, 
telefon, televizyon, uydu yayını vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Oyun salonu, satranç, TV salonu, tavla, masa tenisi, aerobic, animasyon.

Ücretli Hizmetler:
İnternet kafe, taze sıkılmış meyve suları, bebek bakımı, ithal içecekler.

Plaj Özellikleri:
100 metre uzunlukta özel çakıl plajında şemsiye, şezlong, havlu, minder ücretsiz.
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Hotel İlayda

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri:
Denize 20 m, Kuşadası merkeze 500 m, Adnan Menderes Havalimanı’na 80 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
 Geçerli konsept dahilinde: sabah kahvaltısı dışında tüm yiyecek ve içecek hizmetleri 
ekstra ücretlendirilmektedir.

Otel Özellikleri:
Dünya uygarlığı için çok önemli olan bir ok tarihi ve kültürel değerlere sahip Efes 
Antik Kentine, Meryem Ana’nın Evine, St. John Kilisesine ve Isa Bey Camisine sadece 
15 km uzaklıktadır. Tamamen yenilenmiş olan otel, misafirlerine tüm yıl boyunca en 
konforlu ve kusursuz konaklama hizmetleri, seçkin yemek menüleri ve profesyonel 
servis anlayışı ile tatil ve is seyahatleri için hizmet vermektedir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; LED TV, mini bar, banyo, internet, split klima, saç kurutma makinesi, 
telefon ve emanet kasası bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Emanet kasası, otopark, restoran, halk plajı, internet. 

Ücretli Hizmetler:
24 saat oda servisi, doktor, kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri, havaalanı 
transfer, araç kiralama.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 20 metre yürüme mesafesinde yer almaktadır.

Ladies Beach 
Residence
Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, şehir merkezine 1,5 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 75 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesiste verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.
Sadece Oda
Tesis genelinde alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, kasa, split klima, telefon, 
uydu yayını, LCD TV, wi-fi, duşa kabin, küvet ve teras bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Genel alanda internet, engelli rampası.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, emanet kasası, market, kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri, taze 
sıkılmış portakal suyu, hemşire, doktor.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize sıfır konumdadır. 
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Dabaklar Otel

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri:
Denize 250 m, Kuşadası merkeze 350 m, Adnan Menderes Havalimanı’na 66,5 km.

Konsept: Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Yarım Pansiyon 
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir.  Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç kurutma makinesi, makyaj masası, mini bar, oda kasası, 
internet, split klima, LCD TV, küvet, banyo ve dolap bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Şezlong, minder, açık havuz, çocuk havuzu, internet.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, sauna, Türk hamamı, çamaşırhane hizmetleri, araç kiralama, doktor.

Plaj Özellikleri:
Tesisin halk plajına mesafesi 250 metredir. Havuzda kullanılan şezlong ve minderler 
ücretsizdir.

Barış Suite Hotel

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri:
Denize 700 m, Kuşadası merkeze 2 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 70 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Tesiste toplam 24 suit oda seçeneği bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, telefon, uydu TV, banyo, WC, mutfak, klima, deniz ve havuz 
manzarası mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Açık havuz, şezlong, şemsiye, lobi bar, teras bar, TV salonu, uyandırma servisi, 
otopark.

Ücretli Hizmetler:
Kasa, çamaşırhane hizmetleri, kuru temizleme, doktor, masa tenisi, bisiklet kiralama, 
araç kiralama, havalimanı transferi, turlar.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 700 metre mesafede yer almaktadır. 
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Comfort Ada 
Class Hotel

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Kuşadası merkeze 1,5 km, Kadınlar Plajına 1 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 76 
km.

Konsept: Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesiste verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; duş, balkon, televizyon, direkt telefon, saç kurutma makinesi, mini bar 
(dolu ve ücretlidir), klima, wireless internet (ücretsiz) mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, restoran, açık havuz, fitness, Türk hamamı, çocuk havuzu.

Ücretli Hizmetler:
Bar, market, doktor, kuru temizleme, şezlong, şemsiye, minder, wi-fi, sauna. 

Plaj Özellikleri:
Tesisi plaja 1 km mesafede bulunmaktadır. 

Arora Hotel

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Kuşadası merkeze 6 km, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 73 km.

Konsept: Her Şey Dahil & Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.
Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesisin 125 tane standart odası, 10 tane dubleks aile odası, 1 tane süit oda ve 1 tane 
de engelli odası bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, balkon, klima ve televizyon 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness club, masa tenisi, animasyon, canlı müzik, şovlar.

Ücretli Hizmetler:
Sauna, masaj, Türk hamamı, mini bar, çamaşırhane hizmetleri, doktor, telefon, faks, 
araç kiralama, oda servisi, market, çocuk bakımı.

Plaj Özellikleri:
Kum plajı bulunan tesiste şezlong ve şemsiye bulunmaktadır.
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Gümüldür Mavi Deniz Otel

İzmir / Gümüldür

Konum Bilgileri: 
İzmir merkeze 53 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 35 km, Gümüldür merkeze 
850 m.

Konsept: Yarım Pansiyon Plus
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler ve 5 çayı tesisin 
belirlediği alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki ekstra 
hizmetler ekstra ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; halı zemin, balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, internet, telefon, 
LCD TV, kablo TV bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Dart, tavla, okey, masa tenisi, otopark, kafeterya.

Ücretli Hizmetler:
Su sporları, tekne turu, aquapark, jet ski, motorlu su sporları, kano.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin kum plajı bulunmaktadır. 

Marina Hotel Kuşadası

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri:
Kuşadası Otogar 1 km, denize 250 m, Adnan Menderes Havalimanı’na 70 km.

Konsept: Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Otel Özellikleri: 
Kuşadası girişinde bulunan Marina Hotel hayatın essiz güzelliklerini ege denizi, 
adalar, marina ve şehir manzarası eşliğinde konuklarına sunmaktadır. Konforlu bir 
konaklama için her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü Marina Hotel 
deniz, kültür, eğlence ve alışveriş merkezlerine yürüyüş mesafesinde olup, her türlü 
aktivite için idealdir.

Oda Özellikleri: 
Odalarda; wi-fi, telefon, uydu yayını, LED TV, balkon, duş, kasa, mini bar, saç kurutma 
makinesi, su ısıtıcı, klima bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Bar, açık havuz, şemsiye, şezlong, pavillion, oyun salonu, basketbol, çocuk parkı, 
minder, fitness salonu, TV salonu.

Ücretli Hizmetler:
Toplantı salonu, doktor, kuru temizleme, havalimanı transferi, çamaşırhane 
hizmetleri, araç kiralama, internet, sauna, masaj.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 250 metre uzaklıktadır. 
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My Aegean Star 
Hotel

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Denize 250 m, Kuşadası merkeze 7 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 75 km.

Konsept: Herşey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü alkolsüz içecekler 
servis edilir.  Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, oda kasası, oda servisi, telefon 
ve LCD televizyon bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Hamam, sauna, fitness salonu, çocuk kulübü (4-12 yaş), animasyon.

Ücretli Hizmetler:
Yabancı içecekler, çamaşırhane hizmetleri, masaj, cilt bakımı, maskeler, doktor, taze 
sıkılmış portakal suyu, Türk kahvesi, telefon, oda servisi, emanet kasası.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 250 metre uzaklıktadır. 

Tuntaş Family 
Suites Kuşadasi
Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri: 
Bodrum Milas Havalimanı’na 70 km, Kuşadası şehir merkezine 2,5 km ve denize 250 m.

Konsept: Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; televizyon, banyo, duş, telefon ve klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, dart, masa tenisi, wi-fi, çocuk havuzu, çocuk parkı, çocuk oyun alanı.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, bilardo.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 250 metre uzaklıktadır. 
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Nuova Beach Hotel

Aydın / Kuşadası

Konum Bilgileri:
Kuşadası merkeze 22 km, denize sıfır, Adnan Menderes Havalimanı’na 95 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
tesisin belirlemiş olduğu saatlerde servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo, duş, saç kurutma makinesi, telefon, televizyon, uydu yayını ve 
klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Su kaydırağı, aerobik, jimnastik, bebek sandalyesi,  dart, masa tenisi, 

Ücretli Hizmetler:
Kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri, oyun salonu, taze sıkılmış meyve suları, 
şehir merkezine servis, emanet kasası, havalimanına servis, doktor, döviz bozdurma, 
disko, bisiklet kiralama, araç kiralama.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize sıfır konumdadır ve özel plajı bulunmaktadır. 
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Aurum Moon 
Holiday Resort

Aydın / Didim

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Didim merkeze 5 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 70 km, Adnan 
Menderes Havalimanı’na 150 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilinde ki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler saat 10.00 - 24.00 arası 
ücretsiz sunulmaktadır. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
55.000 m2 alana kuruludur. Otopark, kapalı restoran, kütüphane, spor salonu, 
market, fotoğrafçı, SPA, wireless internet, animasyon, çocuk parkı, aquapark, 
toplantı salonu, hediyelik eşya, alışveriş merkezi.

Oda Özellikleri:
454 odası bulunmaktadır. Saç kurutma makinesi, minibar, telefon, banyo, duş, 
televizyon, oda temizliği, oda servisi, klima, uydu yayını, elektronik kapı sistemi, 
çalışma masası.

Ücretsiz Hizmetler:
Sauna, aquapark, su topu, masa tenisi, fitness salonu, havuz, hamam, disko, tenis 
kortu, boccia, wireless internet, animasyon, çocuk kulübü, restoran, mini futbol.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, market, kuru temizleme, langırt, tenis ekipmanları, bebek arabası, SPA, 
doktor, bilardo, alışveriş merkezi, motorlu su sporları, oda servisi.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır tesisin 200 m uzunluğunda plajı bulunmaktadır. İskele ve platform 
mevcuttur. Şemsiye, şezlong ücretsiz.

Aurum Didyma 
Spa & Beach
Aydın / Didim

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Bodrum-Milas Havalimanı’na 60 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 
125 km, Didim merkeze 10 km.

Konsept: Ultra Her Şey Dahil
Sabah, Öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlediği konsept 
dahilinde ki bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz sunulmaktadır. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık restoran, bar, çocuk büfesi, cilt bakımı, disko, SPA, animasyon, okçuluk, oyun 
parkı, çocuk havuzu, doktor, bebek bakımı.

Oda Özellikleri:
Club ve aile oda tipleri mevcuttur. Odalarda, saç kurutma makinesi, balkon, banyo, 
split klima, LCD TV, uydu yayını, telefon, oda servisi, oda kasası, duş, mini bar, temizlik 
hizmeti, duman detektörü mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Fitness salonu, plaj voleybolu, su topu, masa tenisi, su kaydırağı, kano, sauna, 
hamam, dart, tenis kortu, amfi tiyatro, okçuluk, step, aerobik.

Ücretli Hizmetler:
Araç kiralama, kuru temizleme, tenis ekipmanları, masaj, bebek bakımı, taze sıkılmış 
meyve suları, tenis kortu ışıklandırması, çamaşırhane hizmetleri.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumda bulunan tesisin 250 m uzunlukta kum özel plajı bulunmaktadır. 
Şemsiye, şezlong ve havlu ücretsiz.
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Aurum 
Exclusive Club

Aydın / Didim

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Didim’e 15 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 70 km, Adnan Menderes 
Havalimanı’na 130 km.

Konsept: Her Şey Dahil Plus
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler servis edilir. Belirtilen 
hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
A’la Carte Restoran, bar, güzellik salonu, market, su kaydırağı, kapalı restoran, açık 
havuz, doktor, kuaför.

Oda Özellikleri:
329 odalı tesiste standart ve aile olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda; çarşaf 
değişimi, balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasaı, split klima, 
telefon, televizyon, uydu yayını, kahve-çay seti vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Animasyon, fitness, sauna, plaj voleybolu, hamam, su kaydırağı, dart, masa tenisi.

Ücretli Hizmetler:
Bilardo, mini futbol, jet ski, SPA, masaj, tenis, bebek bakımı.

Plaj Özellikleri:
250 metre uzunlukta özel kum plajı bulunmaktadır. Şezlong, minder ücretsiz, havlu 
depozitoludur.

Venosa Beach 
Resort & SPA
Aydın / Didim

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Didim merkeze 5 km, Milas-Bodrum Havalimanı’na 80 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz olarak verilmektedir. Belirtilen 
konsept dışındaki hizmetler ekstra ücretlidir.

Otel Özellikleri:
A’la Carte Restoran, asansör, doktor, kapalı havuz, su kaydırağı, bar, fotoğrafçı, kapalı 
restoran, market, açık restoran, güzellik salonu, otopark, toplantı, wireless internet.

Oda Özellikleri:
340 odalı tesiste standart, geniş ve aile olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. Odalarda; 
banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, oda servisi, telefon, 
televizyon, uydu yayını, uyandırma servisi, banyoda telefon, wireless internet, 
bornoz, banyo gereçleri, oda temizliği, klima bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Tenis, animasyon, wireless internet, fitness, hamam, masa tenisi, TV salonu, plaj 
voleybolu, basketbol, sauna.

Ücretli Hizmetler:
Tenis kortu aydınlatması, SPA, bilardo, motorsuz su sporları, parasailing, banana, 
masaj, sörf, kano, oyun salonu, jakuzi, jet ski, motorlu su sporları, internet kafe.

Plaj Özellikleri:
Özel kum plajında şemsiye, şezlong, minder ücretsizdir.
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Palm Wings Beach 
Resort & SPA Didim

Aydın / Didim

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Milas-Bodrum Havalimanı’na 90 km, Didim merkeze 3,5 km.

Konsept: Her Şey Dahil Plus
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. Tesisin belirlediği konsept 
dahilindeki yerli ve bazı ithal alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz olarak verilmektedir. 
Belirtilen konsept dışındaki hizmetler ekstra ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; halı zemin, balkon, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, split 
klima, telefon, televizyon, uydu yayını vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Özel plaj, disko, TV odası, basketbol, sauna, animasyon, masa tenisi, mini club, wi-fi, 
bar, otopark, hamam, voleybol, fitness center, dart.

Ücretli Hizmetler:
Alışveriş merkezi, internet cafe, telefon, faks, çamaşırhane, bilardo, güzellik merkezi, 
masaj, doktor, taze sıkılmış meyve suları, toplantı salonu, kuaför, su sporları, masaj-
kese ve vücut bakımları, jakuzi.

Plaj Özellikleri:
Tesisin, 120 m uzunluğunda plajı mevcut. Plajda; şezlong, şemsiye, minder ve plaj 
havlusu ücretsizdir.

Orion Otel Didim

Aydın / Didim

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Didim merkeze 500 m, Milas-Bodrum Havalimanı’na 75 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
8 adet family rooms, 70 adet standart oda olmak üzere toplam 78 adet oda 
bulunmaktadır. Ana restoran, A’la Carte restoran, pool & lobi bar, TV salonu, 
animasyon, canlı müzik, araç kiralama, havaalanı transferi (Bodrum), kasa, kuru 
temizleme, doktor, scuba diving, windsurfing, bilardo, dart, kano, banana, ringo, jet 
ski mevcuttur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; %90’ında deniz manzarası, balkon, uydu yayını, TV, telefon, duş, WC, saç 
kurutma makinesi, klima mevcuttur.

Ücretsiz Hizmetler:
Sahilde şezlong ve şemsiye, belirtilen saatlerde açık büfe lezzetler, TV salonu, 
bilardo, masa tenisi, canlı müzik ücretsiz.

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, Pool & Lobi Bar, scuba diving, windsurfing, kano, banana, ringo, 
jet ski, araç kiralama, havaalanı transferi (Bodrum), kuru temizleme, doktor.

Plaj Özellikleri:
Tesisin özel plajı bulunmamaktadır. Halk plajına sıfır konumdadır. 
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First Class Hotel Didim

Aydın / Didim

Konum Bilgileri:
Denize 30 m, Didim merkeze 100 m, Bodrum Havaalanı’na 60 km, İzmir Havaalanı’na 
120 km.

Konsept: Alkolsüz Her Şey Dahil & Yarım Pansiyon & Oda Kahvaltı
Alkolsüz Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu alkolsüz içecekler servis edilir. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışında tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.
Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış 
günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, mini bar, oda servisi, banyo, modem, split klima, duş, müzik yayını, 
telefon, kurutma makinesi, oda kasası, LCD TV, merkezi klima bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Açık ve kapalı restoran, bar, animasyon, disco, oyun salonu, bilardo, su kaydırağı, 
masa tenisi, TV salonu, dart, çocuk kulübü, çocuk parkı ve çocuk havuzu.

Ücretli Hizmetler:
Oda servisi, mini bar, export içecekler, kuaför, fotoğrafçı, araç kiralama, güzellik 
salonu, internet cafe, doktor. 

Plaj Özellikleri:
Altınkum Plajına 30 metre mesafededir.

Tuntaş Suit Altınkum

Aydın / Didim

Konum Bilgileri:
Denize 150 m, Didim merkeze 3,5 km, Bodrum-Milas Havalimanı’na 70 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir.  Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. Yerli 
alkollü ve alkolsüz içecekler her şey dahilin içine dahildir. Import içecekler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, kablo TV, 
interaktif TV, kahve, çay, teras, su ısıtıcı, klima ve buzdolabı bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Otopark, genel alanda internet, bahçe, açık havuz, şezlong, özel plaj, şemsiye, soft 
animasyon.

Ücretli Hizmetler:
Tüm su sporları, bilardo, dart, tavla, satranç, market, bar, doktor ve 24 saat oda 
servisi.

Plaj Özellikleri:
Tesisin özel kum plajı bulunmaktadır.
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Sea Bird Hotel

Aydın / Didim

Konum Bilgileri:
Didim şehir merkezine 1 km, Didim Otogarı’na 15 km, Bodrum Milas Havalimanı’na 
70 km.

Konsept: Alkolsüz Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu alkolsüz içecekler servis edilir. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, duş, oda kasası, telefon, televizyon, uyandırma servisi ve klima 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Açık ve kapalı restoran, açık havuz, şemsiye, şezlong, minder, beach voley, çocuk 
havuzu, çocuk oyun alanı.

Ücretli Hizmetler:
24 saat oda servisi, bilardo, motorlu su sporları, mini bar, çamaşırhane hizmetleri, 
mini bar, masa tenisi, tüm su sporları.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize sıfır konumdadır. 
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Assos Eden Garden 
Hotel

Çanakkale / Assos

Konum Bilgileri: 
Çanakkale Havalimanına 85 km, Edremit Havalimanı’na 65 km

Konsept: Yarım Pansiyon  & Herşey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam yemeği açık büfe olarak tesisin 
belirlediği alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir. 
Herşey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde; Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemeklerle tesisin 
belirlediği bazı yerli alkollü alkolsüz içecekler. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, bar, kafe, disko, toplantı salonu, otopark, tenis kortu,  
açık-kapalı yüzme havuzu, sauna ve hamam(belirli saatlerde ücretsiz), fitness 
center, su kaydırağı, çocuk su kaydırağı, kulübü ve parkı.

Oda Özellikleri:
117odalı tesisin, standart, mini suit odası olmak üzere 2 tip odası bulunmaktadır. 
Odalarda TV (uydu), split klima, telefon, mini bar, saç kurutma makinesi, balkon, 
küvet mevcuttur. Zemin laminant kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Resepsiyonda kasa, otopark, internet (lobi), tenis kortu, voleybol, mini golf, kano, 
fitness center.

Ücretli Hizmetler:
Konsept haricinde tesiste alınan tüm içecekler, doktor, tenis topu ve raketi, bilardo, 
sauna ve hamam.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olan tesis mavi bayraklı özel plajdır. Özel iskele ve beach vardır. Sahil 
kum-çakıldır.

Assos Park Hotel

Çanakkale / Assos

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Ayvacık merkeze 21 km, Çanakkale Havalimanı’na 84 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir. Tesiste verilen Yarım Pansiyon konaklamalar; akşam yemeği ile 
başlayıp, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah 
kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
Toplam 46 oda 120 kişi kapasiteli tesisin tamamı taş yapı olma özelliğine sahiptir. 
Açık havuz, çocuk havuzu, çocuk oyun alanları, açı ve kapalı restoran, çamaşırhane, 
oyun salonu ve açık hava spor merkezi bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; split klima, merkezi ısıtma, TV, telefon, saç kurutma makinesi ve balkon 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, çocuk oyun alanı, açık ve kapalı restoran, otopark.

Ücretli Hizmetler:
Plajda yiyecek içecek, doktor, su sporları, kuru temizleme.

Plaj Özellikleri:
Tesisin çocuklara uygun kum özel plajı mevcuttur. Plajda şezlong, şemsiye ve plaj 
havlusu ücretsizdir.
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Assos Dove Hotel 
Resort & SPA

Çanakkale / Assos

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Çanakkale merkeze 90 km, Assos’a 5 km, Edremit Havalimanı’na 60 km.

Konsept: Yarım Pansiyon & Her Şey Dahil
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir. 
Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü-alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Otopark, açık ve kapalı yüzme havuzu, tengelli odası, açık-kapalı restoran, wireless 
internet, araç kiralama, doktor.

Oda Özellikleri:
Tesiste aile suit, ekonomik, standart ve VIP suit olmak üzere 4 tip oda mevcuttur. 
Odalarda; balkon, banyo, duş, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, merkezi 
klima, telefon, televizyon, uydu yayını vardır.

Ücretsiz Hizmetler:
Basketbol, dart, masa tenisi, plaj voleybolu, tenis, fitness, sauna, bilardo, aquapark.

Ücretli Hizmetler:
Disko, masaj, buhar banyosu.

Plaj Özellikleri:
Özel plajı bulunmaktadır. Şezlong, şemsiye, minder ve havlu ücretsiz.

Assos Eden 
Beach
Çanakkale / Assos

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Antik liman 5 km, Çanakkale Havalimanı 85 km, Assos merkez 5 km.

Konsept: Yarım Pansiyon & Tam Pansiyon Plus
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam yemeği açık büfe olarak tesisin 
belirlediği alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir. 
Tam Pansiyon Plus
Geçerli konsept saatlerinde; Sabah, öğle ve akşam yemekleri ve yemeklerin 
yanındaki yerli içecekler Tesisin belirlediği alan ve saatlerde hizmet vermektedir. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Açık yüzme havuzu, açık ve kapalı restoran, otopark, garden ve beach olmak üzere 
iki adet bar.

Oda Özellikleri:
44 odalı tesis, standart, standart plus ve family odası olmak üzere 3 tip odalardan 
oluşmaktadır. Odalarda TV (uydu), split klima, telefon, mini bar, saç kurutma 
makinesi, balkon mevcuttur. Zemin seramik kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Resepsiyonda kasa, otopark, internet (genel alanlarda).

Ücretli Hizmetler:
Konsept haricinde tesiste alınan tüm içecekler, doktor.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olan tesis mavi bayrak ödüllü olup özel plajı mevcuttur. Özel iskele ve plaj 
bulunmaktadır. Sahil kum- çakıl karışıktır.
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Assos Oleas Hotel

Çanakkale / Assos

Konum Bilgileri:
Denize sıfır, Edremit Havalimanı’na 52 km, Çanakkale Havalimanı’na 77 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Otel Özellikleri:
Tesiste 5 blok ve 39 oda bulunmaktadır. Odalar; 2 adet suit, 5 adet Bodrum aile odası 
ve 32 tane standart oda olarak tasarlanmıştır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; klima, saç kurutma makinesi, TV, mini bar, güvenlik kasası bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Masa tenisi, çocuk parkı ve alanı, şemsiye, şezlong, fitness salonu, bahçe, özel plaj 
alanı, çocuk havuzu, otopark.

Ücretli Hizmetler:
Oda servisi, 24 saat resepsiyon, döviz alım-satım.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize sıfır konumdadır. İskelesi bulunan tesiste şezlong, şemsiye ve minder 
ücretsizdir.
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Murat Reis Ayvalık

Balıkesir / Ayvalık

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Ayvalık’a 4 km, Sarımsaklı plajlarına 3 km, Edremit Havalimanı’na 55 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir. 
Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
2 adet restoran, 4 adet bar, oda servisi (24 saat), ısıtmalı açık yüzme havuzu, toplantı 
salonları, otopark, internet, araç kiralama, kuaför, market, su sporları (rüzgar, sörf, su 
kayağı, kano, stand up, paddling), Türk hamamı, sauna, buhar odası, fitness center, 
buhar banyosu, masaj ve cilt bakım, doktor, bisiklet, çocuk kulübü.

Oda Özellikleri:
91 odalı tesiste; comfort, deluxe, superior, suite, bungolov ve villa olmak üzere 6 tip 
oda mevcuttur. Odalarda mini bar, LCD TV (uydu), çay kahve ikram, klima, telefon, 
duş, kasa, saç kurutma makinesi bulunmaktadır. Taş zemin kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Türk hamamı, sauna, buhar banyoları, fitness center, açık havuz, wi-fi, otopark, 
bisiklet, kano, çocuk kulübü.

Ücretli Hizmetler:
Cilt bakımı, masaj, kese, çamaşırhane hizmetleri, su sporları, doktor, A’la Carte 
Restoran ve barlar.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olan tesisin plajı kumdur ve iskelesi mevcuttur. Şemsiye, şezlong ve 
havlu ücretsizdir.

Grand Hotel Temizel

Balıkesir / Ayvalık

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Edremit Havalimanı’na 35 km, Sarımsaklı merkeze 1 km.

Konsept: Her Şey Dahil & Yarım Pansiyon
Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlemiş 
olduğu alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Aerobic, animasyon, sauna, hamam, fitness, çocuk havuzu, açık havuz, çocuk kulübü.

Oda Özellikleri:
Tesiste standart ve aile olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda balkon, banyo, 
saç kurutma makinesi, mini bar, müzik yayını, oda kasası, merkezi klima, telefon, 
TV(uydu), wi-fi ve küvet bulunmaktadır. Zemin halı kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, mini futbol, fitness, hamam, tavla, animasyon, basketbol, tenis kortu, masa 
tenisi, aerobic, beach voley, dart, sauna.

Ücretli Hizmetler:
Tenis kortu aydınlatması, atari oyunları, langırt, bilardo, air hokey, tenis ekipmanları, 
masaj.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır olan tesiste plaj havlusu, şemsiye ve şezlong ücretsizdir.
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Zehra Teyzenin Evi

Balıkesir / Ayvalık

Konum Bilgileri:
Denize 150 m.

Konsept: Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm 
yiyecek ve içecekler ücretlidir. Tesiste verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü 
sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otel Özellikleri:
1880 yapımı tarihi Taksiyarhis Kilisesi bahçesindeki tarihi butik otelde; taş, standart, 
superior ve lüks oda seçenekleri bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; saç kurutma makinesi, oda kasası, split klima, telefon, uydu yayını, LCD TV, 
wi-fi, duşa kabin, küvet ve su ısıtıcısı bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Genel alanda internet.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, kuaför, emanet kasası, kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri, disco, 
nargile, kuaför.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 150 metre yürüme mesafesindedir.

Haliç Park Ayvalık

Balıkesir / Ayvalık

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Ayvalık merkeze 2 km, Edremit Havalimanı’na 150 km.

Konsept: Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler. Tesisin 
belirlemiş olduğu markalar dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 07:30-
24:00 arası ücretsizdir.

Otel Özellikleri:
Açık ve kapalı restoran, yüzme havuzu, su kaydırağı, bar.

Oda Özellikleri:
Tesiste standart, aile ve engelli olmak üzere 3 tip oda mevcuttur. Odalarda LCD TV, 
balkon, klima, mini bar, direkt telefon, su ısıtıcısı, baskül, kasa, wi-fi, banyo, bebek 
yatağı bulunmaktadır. Zemin lamine parke kaplıdır.

Ücretsiz Hizmetler:
Bar, kapalı ve açık restoran, basketbol, açık havuz, su kaydırağı, çocuk havuzu, 
voleybol, masa tenisi, çocuk animasyonu.

Ücretli Hizmetler:
Masaj, tenis sahası ışıklandırma, disko, doktor, su sporları, çamaşırhane, toplantı 
salonu, alışveriş merkezi, sauna, bilardo.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır ve 300 m uzunluğunda plajı bulunuyor. Güneş şemsiyesi ve şezlong, plaj 
ve havuzda ücretsizdir.
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Zeytinci Olivera 
Resort Hotel

Balıkesir / Ayvalık

Konum Bilgileri: 
Denize sıfır, Edremit Körfez Havalimanı’na 47 km, Ayvalık otogarına 9 km, Balıkesir 
merkeze 133 km.

Konsept: Her Şey Dahil & Yarım Pansiyon
Her Şey Dahil
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, gün içerisinde 
Snack, ikramlar ve çay saati, tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü alkolsüz içecekler 
servis edilir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler, tesisin belirlemiş 
olduğu alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm 
ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Dalış kursu, su sporları, araba kiralama, açık havuz, oyun salonu, kablosuz internet, 
resepsiyon hizmeti, SPA, fitness center.

Oda Özellikleri:
89 odalı tesiste deniz ve kara manzaralı olmak üzere 2 tip oda mevcuttur. Odalarda; 
kara veya deniz manzarası, kablosuz internet, LCD TV, WC, duş, klima ve saç kurutma 
makinesi gibi olanaklar bulunuyor.

Ücretsiz Hizmetler:
Sinema salonu, resepsiyon hizmeti, emanet kasa, oyun salonu, jakuzi, masa tenisi, 
plaj voleybolu, açık havuz, çocuk havuzu, oyun salonu, wireless internet.

Ücretli Hizmetler:
Bebek bakıcısı, dalış kursu, araç kiralama, çamaşırhane, su sporları.

Plaj Özellikleri:
Denize sıfır konumdaki tesisin 150 metre uzunluğunda kum plajı bulunuyor. Plajda; 
şezlong, şemsiye ve minder ücretsizdir.

Haliç Park Dikili

İzmir / Dikili

Konum Bilgileri: 
Dikili merkeze 4 km, Adnan Menderes Havalimanı’na 130 km, Edremit Havalimanı’na 
80 km.

Konsept: Yarım Pansiyon 
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde servis edilmektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.

Otel Özellikleri:
136 adet standart oda, 8 adet aile odası (ara kapılı) bulunan tesiste, toplam oda 
sayısı 144’dür.

Oda Özellikleri:
Odalarda; merkezi klima, uydu yayını, TV, mini bar, WC, banyolarda duşa kabin, saç 
kurutma makinesi, dijital kasa, balkon bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Aerobic, fitness, basketbol, futbol, iskele, çocuk kulübü, dart, su kaydırağı.

Ücretli Hizmetler:
Doktor, Türk Hamamı, sauna ve masaj, kuaför, çamaşır hizmetleri, mini market, bitki 
çayları ve taze sıkılmış meyve suları.

Plaj Özellikleri:
Plaj ve deniz ince kumdur ayrıca 100 m2’lik güneşlenme iskelesi bulunmaktadır. 
Plajda şezlong, şezlong, minderi, güneş şemsiyesi ve plaj havlusu ücretsiz olarak 
temin edilmektedir.
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Bacacan Hotel

Balıkesir/Ayvalık

Konum Bilgileri: 
Ayvalık merkeze 1 km, Edremit Koca Seyit Havalimanı’na 41 km, İzmir Adnan 
Menderes Havalimanı’na 161 km. 

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen oda kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Otel Özellikleri:
47 adet standart oda, 2 adet King Suite, 6 adet aile odası ve 1 adet engelli odası 
bulunan tesiste toplam oda sayımız 56’dır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; çift kişilik ve tek kişilik yatak, klima, uydu TV yayını, müzik yayını, direkt 
telefon, mini bar, WC, duşa kabin, saç kurutma makinası, makyaj aynası, dijital kasa, 
wi-fi.

Ücretsiz Hizmetler:
Spor salonu, sauna, buhar odası, wi-fi, 

Ücretli Hizmetler:
Doktor, çamaşırhane hizmetleri, otel marketi, masaj, oda servisi.

Plaj Özellikleri:
Tesis denize sıfır konumdadır.

Hotel Billurcu

Balıkesir / Ayvalık

Konum Bilgileri: 
Ayvalık merkeze 8 km, Cunda Yarımadası’na 12 km, Edremit Havalimanı’na 180 km.

Konsept: Yarım Pansiyon & Tam Pansiyon Plus
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir.  Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir. Tesiste, geleneksel Türk ve Akdeniz mutfağı ağırlıklı olarak seçilen 
yemekler Ege bölgesinde yetişen sebze ve meyveler her gün taze hazırlanmaktadır.
Tam Pansiyon Plus
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ve yemeklerin 
yanında alınacak yerli alkollü -alkolsüz içecekler tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
servis edilmektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Otel Özellikleri:
Tesiste 73 standart, 20 aile odası ve 12 superior oda bulunmaktadır. Restoran, 
havuz bar, snack bar, geniş teras ve toplantı salonu bulunmaktadır.

Oda Özellikleri:
Odalarda; mini bar, kasa, LCD TV, çalışma masası, makyaj masası, balkon, duş, saç 
kurutma makinesi bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Kablosuz internet, masa tenisi, langırt, plaj voleybolu, yüzme havuzları, şezlong, 
güneş şemsiyesi, minder.

Ücretli Hizmetler:
Bilardo, emanet kasası, doktor, çamaşırhane hizmetleri, kano, deniz bisikletleri, plaj 
havluları.

Plaj Özellikleri:
Denize 200m mesafede konumlu tesiste ince kum plaj bulunmaktadır. Plajda 
şezlong ve şemsiyeler, plaj havlusu ücretsiz olarak hizmete sunulmuştur.
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Ayvalık Elisa 
Hotel

Balıkesir/Ayvalık

Konum Bilgileri:
Ayvalık merkeze 2 km, Edremit Havalimanı’na 36 km.

Konsept: Oda Kahvaltı & Yarım Pansiyon
Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.
Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra 
hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; banyo (duş), fön makinesi, plazma TV (özel uydu sistemi), klima, telefon, 
mini bar, emanet kasası, balkon bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, emanet kasası, günlük gazete servisi, şezlong, şemsiye, minder, otopark, TV 
köşesi, masa oyunları, bagaj muhafazası.

Ücretli Hizmetler:
Çamaşırhane hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, mini bar, telefon, faks.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 400 metre uzaklıktadır.

Cunda Rota 
Hotel
Balıkesir / Ayvalık

Konum Bilgileri: 
Denize 100 m, Koca Seyit Havalimanı’na 40 km, Ayvalık merkeze 4 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah kahvaltısı tesisin belirlediği alan ve saatlerde 
hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm ekstra hizmetler ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; klima, banyo, TV, saç kurutma makinesi bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Uyandırma servisi, wi-fi, şemsiye, şezlong, animasyon, otopark, mini bar, kasa, faks. 

Ücretli Hizmetler:
Araç kiralama, dalış kursu, kuru temizleme, tekne turları, oda servisi, transfer 
hizmetleri, ütü hizmeti.

Plaj Özellikleri:
Tesis halk plajına 2 km uzaklıktadır. 

www.gezinomi.com 297296



Dobra Hotel

Balıkesir / Ayvalık

Konum Bilgileri:
 Ayvalık merkeze 8 km, denize 50 m, Balıkesir Edremit Havalimanı’na 48 km.

Konsept: Yarım Pansiyon
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; 24 saat sıcak su, kablosuz internet bağlantısı, klima, televizyon, uydu 
sistemi, banyo, tuvalet, kasa ve saç kurutma makinesi bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler:
Özel plaj, havuzda ve sahilde cafe bar, genel alanda internet, şemsiye, şezlong, plaj 
havlusu, otopark.

Ücretli Hizmetler:
A’la Carte restoran, araç kiralama, bar, taze sıkılmış portakal suyu.

Plaj Özellikleri:
Tesisin Sarımsaklı plajına sıfır konumdadır. Ayrıca kendine ait plajı bulunmaktadır. 
Plajda şezlong ve şemsiyeler, plaj havlusu ücretsiz olarak hizmete sunulmuştur.

Şato Otel

Balıkesir /Ayvalık

Konum Bilgileri:
Denize 50 m, Ayvalık merkez 9 km, Koca Seyit Havalimanı’na 40 km.

Konsept: Yarım Pansiyon Plus
Geçerli konsept saatlerinde: Sabah ve akşam açık büfe yemekler tesisin belirlediği 
alan ve saatlerde hizmet vermektedir. Belirtilen hizmetler dışındaki tüm hizmetler 
ücretlidir.

Oda Özellikleri:
Odalarda; balkon, banyo, saç kurutma makinesi, mini bar, oda kasası, odada ütü, split 
klima, telefon, uydu yayını, LCD TV, wi-fi, küvet, bornoz, çalışma masası ve dolap 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Wi-fi, döviz bozdurma, emanet kasa, faks, mini bar, otopark, şemsiye, şezlong, 
uyandırma servisi.

Ücretli Hizmetler:
Araç kiralama, kuru temizleme, çamaşırhane hizmetleri, kiralık kasa, havalimanı 
transfer, dalış kursu.

Plaj Özellikleri:
Tesis plaja 50 metre mesafede yer almaktadır.

DENiZE
SIFIR
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Rezona Health 
Oxygen Hotel

Balıkesir / Ayvalık

Konum Bilgileri:
Tahtakuşlar Müzesine 10 km, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na 24 km.

Konsept: Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı ücretsizdir. Bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir. 
Tesislerde verilen Oda Kahvaltı konaklamalar; çıkış günü sabah kahvaltısı ile son 
bulur.

Otel Özellikleri:
5 kat, 34 standart oda, 4 deluxe oda ve 5 suit odadan oluşan tesiste; lobi, kafe, 
restoranlar, pub, barlar, toplantı salonları, business center, sağlık odası, havuz terası, 
güneşlenme terası, organik sebze terası, bahçeler, sanat sokağı, doğal ürünler 
mağazası ve küçük botanik bahçe bulunmaktadır. 

Oda Özellikleri:
Odalarda; klima, saç kurutma makinesi, çay makinesi, mini bar, uydu yayını, TV, 
telefon, yangın alarmı, şifreli kasa bulunmaktadır. 

Ücretsiz Hizmetler:
Kablosuz internet, açık havuz.

Ücretli Hizmetler:
Fitness center, Türk hamamı, sauna, jakuzi, masaj, terapi odaları, cilt bakımı.

Plaj Özellikleri:
Tesisin plajı bulunmamaktadır. 
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