YAZ KONSEPTİ 2019
GENEL BİLGİ
Konsept

: Her şey dahil

Alan

Kategori
Açılış

: 4*
: 2006 (ana bina)
: 2008 (bahçe bina)
: 2018 (kısmen)

Bina sayısı
Kat sayısı

Tadilat

: 12 000 m2 otel alanı
: 6 000 m2 relax alanı
: 4 000 m2 plaj ve bahçe alanı
:2
: 3 (ana bina)
: 4 (bahçe bina)
: 233

Oda sayısı

ULAŞIM
Adres
Telefon
Fax

: Yeni Mahalle, 513 Sk., No: 3, 07980, Kemer, Antalya, Turkey
: +90 242 814 73 53
E-mail
: info@hotelgardenresort.com
: +90 242 814 73 50
Web site
: www.hotelgardenresort.com

Antalya havalimanı

: 55 km

Ulaşım imkânı

Antalya merkezi
Kemer merkezi

: 40 km
: 1 km

Plaj uzaklığı
Hastane

UZAKLIK
: şehiriçi dolmuş, taksi, özel
transfer
: 1,1 km
: 1 km

YEMEK VE İÇECEK
RESTORAN
Restoran

Hizmet

Hizmet tipi

Açıklama

Çalışma saatleri

TUĞRA
(Ana restoran)

Kahvaltı
Geç kahvaltı

Açık büfe
Sınır açık büfe

07.00-10.00
10.00-11.00

Öğlen yemeği

Açık büfe

Akşam yemeği

Açık büfe

Çay ve kahve self-servisi,
meyve ve bitkisel çay çeşitleri.
Taze sıkılmış meyve suları
ücretli.
İçecek self-servisi, çocuk
büfesi. Taze sıkılmış meyve
suları ve şişe şaraplar ücretli.
Haftada 3 gün tema geceleri,
çocuk büfesi, içecek selfservice. Taze sıkılmış meyve
suları ve şişe şaraplar ücretli.

SNACK

Menü

Açık büfe

15.00-17.30

ZEYTUNI
(Akdeniz
mutfağı)

Akşam yemeği

A’la Carte

Hamburger, Sosisli Sandviç,
Salata, Makarna, Gözleme
Rezervasyon ücreti ile, kişi
başı 5€, bira, kadeh şarap ve
alkolsüz içecek konsepte göre
dâhildir.

Ranch&Sea
(Balık ve Et
Izgara)

Akşam yemeği

A’la Carte

Rezervasyon ücreti ile, kişi
başı 15€, bira, kadeh şarap ve
alkolsüz içecek konsepte göre
dâhildir.

12.30-14.30

18.30-21.00

19.00-22.00
Mayıs ortasından –
Ekim ortasına
kadar açıktır
19.00-22.00
Mayıs ortasından –
Ekim ortasına
kadar açıktır

BARLAR
Bar

Hizmet

Açıklama

Çalışma saatleri

Havuz Bar

Yerli içecek

Konsepti

Konsepte göre polikarbonat
bardaklarda yerli alkollü ve
alkolsüz içecek servisi verilir.

10.00-18.00

Keyif Relax Bar
(Mayıs ortasından
Ekim ortasına kadar
açıktır, sadece
yetişkinler 16+
uygundur. Çocuklar
girilmez)
Harem Bar

Yerli içecek

Konsepte göre bar dışında
polikarbonat bardaklarda ve
barda cam bardaklarda bira ve
alkolsüz içecek servisi verilir.

10.00-18.00

Yerli içecek

Saat 00.00 tüm
içecek ücretlidir

18.00-00.00

Croissant Patisserie

Çay / Kahve

Türk kahvesi,
dondurma, buzlu
kahve ücretli

Konsepte göre yerli alkollü ve
alkolsüz içecek servisi. İthal
içecekler, şişe şaraplar ve
enerji içecekleri ücretlidir.
Çay ve kahve çeşitleri
Coffee break (kurabiye ve kek)

16.00-17.00

Alkolsüz içecek
Snack büfesi
Coffee break (kurabiye ve kek)
Su ve küçük meyve suyu

09.00-18.30
12.00-14.00
16.00-17.00

Beach Bar

İçecek

Dondurma ücretli

Mini Bar

İçecek

Girişte

10.00-18.00

DİĞER HİZMETLERİ
Hizmet
Araba kiralama
Dükkânlar
WIFI lobby’de, 128 kbit
WIFI oda’da , 10 Mbyte
kadar
Çamaşırhane ve kuru
temizleme
Fotoğrafçı

Ücretsiz

Ücretli
√
√

Hizmet

Ücretsiz

Ücretli

Doktor & Hemşire
Özel kutlama organizasyonlar
Plaj locası

√
√
√

√

Kuaför

√

√

Toplantı salonu (150 kişi)

√

√
√

SPOR ve EĞLENCE
Aktiviteler
Su voleybol
Darts
Su jimnastik
Su bisikleti (plajda)
Tenis
Tenis raketi
Masa tenisi

Ücretsiz

Ücretli

√
√
√
√

√

√
Aydınlat
ma
Depozito

Aktiviteler
Canlı müzik
Günlük yarışmalar
Dans ve Gösteri grupları
Animasyon şovları
Boccia
Bilardo
Plaj voleybolu

Ücretsiz

Ücretli

√
√
√
√
√
√
√

ÇOCUK KÜLÜBÜ ve OYUN ODASI






Çalışma saatleri: 10.00 - 12.00 ve 14.30 - 17.30;
4-12 yaş arası çocuklar için;
Aktivite ve yarışmalar;
Akşam yemeğinden sonra mini disco
Oyun odamızda Tavla, Okey, Oyun kartları ve Bilardo (ücretli) yer almaktadır

FİTNESS
Fitness odamız saat 08.00 – 20.00 arası açıktır. Spor ayakkabı ile kullanılır.

WELLNESS
Hizmet (09.00-20.00)

Ücretsiz

Kapalı havuz (ısıtma yoktur)
Fitness odası
Sauna
Hamam (bakım ücretli)

√
√
√
√

Ücretli

Kese
köpük

Hizmet

Ücretsiz

Relax alanı
Masaj
Yüz ve vücut bakım
Jakuzi

Ücretli

√
√
√
√

PLAJ
Hizmet (08.00-19.00)

Ücretsiz

Ücretli

Hizmet

Ücretsiz

Otobüs (her 30 dakika) *
√
Masa tenisi
Çocuk oyun alanı ve çardak
√
Plaj locası
Bahçe satranç
√
Dondurma
Bar (sıcak ve soğuk alkolsüz içecekler) 09:00 – 18:30
12.00 – 14.00
√
16.00 – 17.00
(Pide, meyve, salata, patates
(Coffee break: kurabiye
kızartma, makarna)
ve kek)

Ücretli

√
√
√
√

Plajımız doğal plajın parçasıdır. Onun dışında alanları temizleme olanağımız yoktur.
* Plaj otobüs saatleri sezona göre değişiklik gösterebilir

HAVUZ
Sigara içme
imkânı

m2

Derinlik

Bahçe
Bahçe

√

385
106

1,45
1,15

Bahçe

√

150

1,40

27,50
91

0,30
1,50

Havuz

Açık

Ana havuz
Su kaydıraklı havuzu
(su kaydırak çalışma saatleri: 10.00 12.00, 14.00 - 17.00)
Relax bahçe havuzu (Mayıs ortasından

Kapalı

Ekim ortasına kadar açıktır, sadece
yetişkinler için uygundur. Çocuklar
girilmez. Çalışma saatleri hava durumu ve
başka sebeplerle değişebilir)

Çocuk havuzu
Kapalı havuz (ısıtma yoktur)

Bahçe
Wellness

KONAKLAMA – ODA TİPLERİ
Ana bina: 132 standart oda, 9 aile oda, 2 engelli oda
Bahçe bina: 83 standart oda, 7 aile oda
Oda tipleri ve detayları
2 kişilik oda
Standart oda
(22 m2)
(24 m2)
Kasa (ücretli)
Fön makinesi
Kablolu TV (Çoğu odada LCD TV)
Mini Bar (girişte)
Klima
Yatak sayısı

Kişi sayısı

√
√
√
√
√
2 tek kişilik ya da
1 çift kişilik
2

√
√
√
√
√
1 çift kişilik + 1 tek
kişilik ya da 2 tek kişilik
+ 1 extra tek kişilik
2+1
3

Aile odası (minimum 3
kişi)
(26 m2)
√
√
√
√
√
1 çift kişilik + 1 tek kişilik
& 1 tek kişilik ya da çift
kişilik
3+1
4

Engelli Odası
Engelli odalarımız standart odalarımızla aynı özelliklere sahiptir. Banyo W/C engelliler için özel
hazırlanmıştır. Otelimizin plaj hariç, her yerine tekerlekli sandalye ile ulaşılabilir. 2+1 veya 3 kişiye uygundur.
Lütfen gelişinizden önce bizi bilgilendiriniz.
Bebek yatağı
Odada olan bebek yatağı ücretsizdir ve ön sorgulama ile. İlave bebek yatağın ücreti günlük 30 TL.
Sigara içilmeyen odalar
Odalarımızda sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
Ana bina odalarımızda ki duvarlarda duvar kağıdı veya anti alerjik boya, Garden bina odalarımızda ki
duvarlada anti alerjik boya kullanılmıştır.
Bütün odalarımızda 220 V elektrik mevcuttur. Odalarımızın zemin kaplaması laminat parke veya
seramiktir.

