ZOMER 2019

Hotelnaam
Adres
Telefoon
Fax
E-mail adres
Website
Openingsjaar
Concept
Oppervlakte
Dichtstbij gelegen standscentrum
Dichtstbij gelegen luchthaven
Strand
Toegankelijkheid
Aantal kamers / Bedcapaciteit
Aantal gebouwen
Aantal liften
Betalings modaliteiten
Aanvaarding van huisdieren
Gesproken talen door

: GRAND PARK BODRUM
: Turgutreis Mah.Kadıkalesi Mevkii 48960-BODRUM / MUĞLA
: 00 90 252 311 09 90
: 00 90 252 382 82 91
: info@corendonhotels.com.tr
: www.corendonhotels.com.tr
: April 2016
: ULTRA ALL İNCLUSİVE
: 20.000m2
: Bodrum
Afstand: 22km
: Milas / Bodrum Luchtaven
Afstand: 55km
: Langs de zee / Privéstrand / Fijn zand
: Het centrum van Bodrum is bereikbaar per dolmuş of per taxi;
Milas-Bodrum luchthaven is bereikbaar per taxi
: 232 kamers / 468 bedden
: 2 gebouwen (hoofdgebouw en annex gebouw)
: 4 liften in het hoofdgebouw en 1 lift in het annex gebouw
: Visa, Mastercard, Eurocard
: Huisdieren worden niet aanvaard in het hotel
: Turks, Engels, Duits, Nederlands, Russisch

KAMERCATEGORIEN & DETAILS
Standaardkamer

: 22-25m2, French/Twin bed(den), 1 badkamer (bad/WC), maximum capaciteit 2+1/3
personen, zee- en landzicht met balkon/zonder balkon, tapijt

Superior kamer

: 45-50m2, French/Twin bed(den), sofabed, 1 badkamer (bad/WC), minimum
capaciteit 2 personen, maximum capaciteit 4 personen, met balkon zonder balkon,
tapijt, zee- en landzicht

Mindervalide kamer : 28m2; 3 kamers in totaal. Deze Standaardkamers zijn special ontworpen voor
gehandicapte gasten; met balkon.
Algemene kenmerken van de kamers: Onze moderne en comfortabel ingerichte kamers bieden een
badkamer (bad), WC, haardroger, telefoon met directe buitenlijn, mini bar, kluis , satelliet-tv. De
airconditioning in de Standaard en Superior kamers is centraal geregeld; Deluxe kamers beschikken over een
individuele airconditioner.
Schoonmaak van de kamers

: Dagelijks

Verschoning handdoeken en bedlinnen

: Om de 3 dagen

Tv-kanalen

: Satellietuitzendingen
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MEETING AND SURVIVING
• Gastvrije gasten met Turkish Delight, Lemonade, Cologne en Champagne
• Koude natte doekjes
• Aquariumvissen voor kinderen bij het verwelkomen
• Water en natte doekjes worden naar de auto gebracht op het moment van uitcheck

ETEN & DRANK inbegrepen in het ULTRA ALL INCLUSIVE concept

Ontbijt
Laat ontbijt
Middagmaal
Food Court
Fruit Corner
Gözleme
Patisserie
IJsjes
Avondmaal

UREN
07:00 – 10:00
10:00 – 11:00
12:30 – 14:00
24 hours
15:00 – 18:00
11:00 – 15:30
13:00-23:00
24 uur
18:30 – 21:00

PLAATS
Zephyranthes hoofdrestaurant
Zephyranthes hoofdrestaurant
Zephyranthes hoofdrestaurant
Food Court
Fruit Corner
Food Court
Lobby
Food Court
Zephyranthes hoofdrestaurant

A la carte restaurant

18:30 – 21:00

Peppermint à la carte restaurant

DIENST
Open buffet
Open buffet
Open buffet
Sanck menu
Seizoensfruit
Diverse soorten gözleme
Diverse Soorten Gebakken
Inverpakting
Open buffet
Vis & Turkse specialiteiten
(reserveren noodzakelijk)

Dieetbuffet
: In ons hoofdrestaurant tijdens het middag- en avondmaal
Vegetarisch buffet : In ons hoofdrestaurant tijdens het middag- en avondmaal
Kinderbuffet
: Is toegankelijk voor onze kleinste gasten in ons hoofdrestaurant tijdens het middagen avondmaal
*** Service aan tafel in de lobby en restaurant
Room service

: Beschikbaar 24 uur (tegen betaling)

A la carte restaurant: De vis- en Turks à la carte restaurants zijn open 6 dagen per week. 24 uur opvooraf
reserveren is noodzakelijk. Gasten kunnen bij een verblijf van minimaal 4 nachten gratis (éénmalig)
reserveren in één van de à la carte restaurants.
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BARS inbegrepen in het ULTRA ALL INCLUSIVE concept

Lobby bar
Court bar
Baby bar
Grand Park Cafe
Corner
Service bar
Disco

OPENINGSUREN
10:00 – 00:00
24:00 uur
24:00 uur
11:00 – 18:00
12:30 – 14:00 &
18:30 – 21:00
23:30 – 02:00

DIENST
Alle lokale alcoholische en alcoholvrije dranken zijn gratis
Alle lokale alcoholische en alcoholvrije dranken zijn gratis
Melk voor baby’s (Microgolfoven)
Koffie soorten, Ijskoffie, Espresso en variëteiten
(Geserveerd met Barista in de lobbybar)
Alle lokale alcoholische en alcoholvrije dranken zijn gratis
Alle lokale alcoholische en alcoholvrije dranken zijn gratis

Minibar

:Gratis; gevuld met frisdranken (2 flessen water, 2 blikjes cola, 2 blikjes Fanta, 2 blikjes
Sprite, 2 flessen bruisend water, 2 pakken vruchtensap) op de dag van aankomst, en
daarna met water en soda water.

Extradiensten

: Diverse eet- en drinkmogelijkheden op de pier, strand en zwembad op bepaalde tijden

Dranken tegen betaling : Internationale dranken, alle dranken in fles afgehaald aan de bars.

Sommige gratis drankjes in bars:
Alcoholische dranken: Sommige buitenlandse en lokale alcoholische dranken (Rakı, wodka, bier, gin,
Tekilla, cognac, sterke drank, rode en witte wijn, enz.)
Frisdranken

: Fruitsapjes, Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Soda, Tonic, Ayran,
plastic waterflesjes

Warme dranken

: koffievariëteiten, Turkse koffie, gebrouwen thee, verschillende soorten theezakjes
(gebrouwen geserveerd)
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HOTELDIENSTEN & SPORTACTIVITEITEN
Gratis hoteldiensten

: Kluisje op de kamer, Wi-Fi in de kamers en openbare ruimte,
openlucht parking.

Betalende hoteldiensten

: kapper, doktorservice, winkeltjes, wasserij, fotograaf, wagenverhuur,
telefoon, fax, fotokopie, geldwissel en vergaderzalen. Babysitter op
aanvraag beschikbaar.

Gratis sportactiviteiten

: Fitness, tafeltennis, darts.

Betalende sportactiviteiten

: Biljart en game room.
Mogelijkgheid voor watersporten en duiken op aanvraag van de gast.

SPA & WELNESS

Betalende behandelingen in het Spa & Wellness center: diverse massages, peeling, gezichts- en
lichaamsbehandelingen
Gratis diensten in het Spa & Wellness center

: Hamam, sauna, stoombad

STRAND & ZWEMBADEN
Toegang tot het strand
: Langs de zee / privéstrand
Strand
: Fijn zand
Libedden, parasols
: Gratis
Strand- & zwembadlakens : Beschikbaar met handdoekenkaart
ZWEMBADEN
Buitenzwembad
Kinderbad buiten
Relax pool buiten
Binnenzwembad
Kinderbad binnen
Zwembad met 2 glijbanen
Zwembad met glijbanen

GROOTTE / m2
450 m²
10 m²
200 m²
155 m²
15 m²
150 m²
: openingstijden zijn seizoensgebonden.
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ANIMATIE
Ons animatieteam organiseert verschillende activiteiten overdag en shows 's avonds: aquagym,
gymnastiek, darts en tafeltennis. Er worden ook spelen en competities, live muziek in de
avonden en miniclub-activiteiten georganiseerd.

KINDERACTIVITEITEN
Mini club
Speeltuin
Babysitter
Babystoel
Babbed
Kindermenu
Mini disco

: 04-12 jaar / open van 10:00 tot 22:00
: Binnen- en buiten speeltuin in de mini club
: Tegen betaling (op aanvraag van de Gast)
: Beschikbaar
: Beschikbaar
: Tijdens het middag- en avondmaal
: Van 20:30 tot 21:00

HET HOTELMANAGEMENT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR VAN
VERANDERINGEN IN OPERATIETIJDEN EN DIENSTEN.
BUITENFACILITEITEN WORDEN TER BESCHIKKING GESTELD
VOLGENS DE WEERSOMSTANDIGHEDEN.
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