HOTEL BİLGİLENDİRME

( HERŞEY DAHİL ) 2018

Hotel Adı:

: YEŞİLÖZ HOTEL ( 3* + Yıldız )

Adres
E-Mail Adresi
Web Adresi
Telefon
Yabancı Dil

:Yalı mah. Cemal Gürsel bulv. No 38 – SİDE /ANTALYA /TÜRKİYE
: fom@sideyesilozhotel.com
: www.sideyesilozhotel.com
:+90 – 242 – 753 38 08
:Almanca, İngilizce, Rusça

Bölge mesafesi

:

Ulaşım

Antalya
Havaalanı
Alanya
Manavgat
Side
Köprülü Kanyon

:
:
:
:
:
:

75 km
65 km
50 km
4 km
2 km
50 km

:Side – Manavgat
: Her 10 dakikada
: Manavgat – Antalya : Her 20 dakikada

OTEL GENEL ÖZELLİĞİ: 3* + Yıldızlı standartlarının üzerinde hizmet veren tesisimiz, tatil bölgesi
Side’dedir. Kendine ait sahilde plajı mevcuttur. Sahil kum olup, deniz derinliği sığdır. Side merkeze
yaklaşık 2000 metre uzaklıkta olup, otelin yakın çevresinde yürüyüş mesafesinde alışveriş merkezleri ve
hoşça vakit geçirilebilecek eğlence mekânları bulunmaktadır. Otel, 8000 m² gibi geniş bir alan üzerine
inşa edilmiş olup, bahçe alanında, çocuk havuzu ( 45 m² ), yüzme havuzu ( 350 m² ) su kaydırağı ve
güneşlenme alanı bulunmaktadır.
Vitamin-bar, havuz-bar, Restaurant bar, 1 adet asansör, dış teraslı Restaurant otelimizde bulunan diğer
olanaklardandır. Restaurant, iç bölüm 250, teras 150 kişiyi ağırlayabilecek kapasitededir. Ayrıca oyun
salonunda, Satranç, Kart oyunları, Televizyon köşesi, Okey, Tavla, Dart, Masa tenisi, Langırt ve diğer
oyunlar hizmetinizdedir. Çocuk kulübü, Türk hamamı, Doktor ( İstek üzerine ücretli ), Mini market,
Fotoğrafçı, Deri mağazası, Mini alışveriş çarşısı, Kuaför, Hediyelik eşya ve Araba kiralama servisi yer
almaktadır. Animasyon şovları ve özel Türk geceleri düzenlenmektedir.
ODALAR: TopLAM 210 odamız mevcuttur.Standart oda 166,Balkonsuz std oda 27, Aile odası 17 adettir.
Standart odalarda balkon, Duş-tuvalet, Saç kurutma makinesi, Televizyon, Telefon, Klima, Kiralık kasa,
Mini bar mevcuttur. Fayans zemin bulunmaktadır.
Standart odalar: 22 m² ve en fazla 3 kişiliktir.
Balkonsuz std odalar: 22 m² ve en fazla 3 kişiliktir
Aile odaları: 35 m² olup en fazla 4+1 kişiliktir

.
Ücretsiz Hizmetlerimiz : Kahvaltı, Öğle ve Akşam yemekleri Ana Restaurantınızda açık büfe şeklindedir,
Çay / Kahve / Pasta servislerimiz. 10:00 – 22:00 saatleri arasında tüm Yerli alkollü ve alkolsüz içecekler
ücretsizdir. Alkollü içecekler şişeyle sunulmaz ve 18 yaş altı müşterilere alkollü içecek verilmemektedir.
Dart, Kart oyunları, Satranç, Masa tenisi, Su oyunları, Şezlong ve Şemsiyeler, Hamam, Sauna, Çocuk
sandalyeleri, Bebek yatakları, Animasyon şovları ücrete tabi değildir.
Ücretli Hizmetlerimiz : 22:00 – 10.00 saatleri arasındaki tüm Yerli içecekler, Yabancı içecekler,
Kokteyller, Şişe ile verilen içecekler, Doktor, Masaj, Kuru temizleme ve günün her saatinde verilecek olan
özel yiyecek siparişleri, Taze sıkılmış meyve suları, Çamaşır yıkama servisi, Disko, Su sporları, Deniz
sporları, odadaki Kiralık kasa,Telefon, Market, Araba kiralama, Kuaför, Sahilde Resaturantındaki yiyecek
ve içecekler, Otel içindeki dükkânlar ücrete tabidir.
ANA RESTAURANT
Kahvaltı
Öğle yemeği
Akşam yemeği

:

: 07:30 – 10:00
: 12:30 – 14:00
: 19:00 – 20:30

Restaurant dışına yemek çıkartılması hijyen kuralları gereği kabul edilmemektedir.
BAR
Restaurant Bar
Pool Bar
Sahil Bar
Gözleme
Çay / Kahve /Pasta

:
: Yemek saatlerinde
: 10:00 - 22:00
: 10:00 -16:00
: 10:30 - 16:00 ( Pool Bar )
: 16:00 - 17:00 ( Pool Bar )

EĞLENCE

:

Tesisimizde her gün Profesyonel Animasyon ekipleri tarafından şovlar yapılmaktadır.
Disko turları düzenlenmektedir. ( Ücretli )
ÖZEL İSTEKLER

:

Doğum günü vb. özel günleriniz için en az bir gün öncesinden sipariş vermek suretiyle
Yaş pasta , Çicek ve özel aranjmanlar ücret karşılığı servis edilir.
 Tesisimiz hava mevsim şartlarına bağlı olarak açık alanlarda bulunan mekan üniteleri ve Restaurant
yemek saatlerinde değişiklik yapma hakkını kullanır.
 Tesisimize evcil hayvan kabul edilmemektedir.
Kullanılabilen Kredi Kartları : Visa , Master , Euro kart.

