2020 ZOMER
Naam hotel
Adres
Telefoon
Fax
Mail Adres
Web site
Openingsjaar
Laatste renovatiejaar
Concept
Oppervlakte
Dichtbijzijnde centrum

Vervoer

: GRAND PARK KEMER
: Beldibi Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi No: 195 / 1 Kemer / ANTALYA
: +90 242 824 98 00
: +90 242 824 98 20
: info@corendonhotels.com.tr
: www.corendonhotels.com.tr
: 2016 maart
: 2018-2019 winter periode
: ALL INCLUSIEF
: 20.000 m²
: Kemer
Afstand : 10 km
Antalya
Afstand : 25 km
: Luchthaven van Antalya Afstand : 40 km
: Aan het strand / privéstrand / zand-grind
: Het is mogelijk per minibus of taxi het stadcentrum van Kemer en Antalya te
bereiken. Het is mogelijk om de luchthaven van Antalya per taxi te bereiken.

Totaal aantal kamers/bedden
Aantal gebouwen
Aantal liften
Toegestane huisdieren
Gesproken talen door de Staff

: 306 Kamers / 612 bedden
: 2 aantal (Hoofdgebouw ve Annex gebouw)
: Slechts 2 in hoofdgebouw
: Huisdieren zijn niet toegestaan in de faciliteit.
: Turks, Engels, Duits, Nederlands, Russisch

Dichtbijzijnde luchthaven
Strand

KAMERCATEGORIEËN & DETAILS
STANDAART Kamer
: 24-27 m². Frans / TW bed. 1 badkamer (douche-wc). Maximaal 2 + 1/3 personen
capaciteit. Uitzicht op zee of op het land. Met balkon.
FAMILIE Kamer: 32-40 m². Tussendeur, 2 kamers. 2 slaapkamers. 1 Frans bed + 1 twee persoonsbed. 1 badkamer
(Douche-WC). Maximale capaciteit van 4 personen. Landzicht. Bijgebouw met Frans balkon.
GEHANDICAPTE KAMERS: 24 m². 3 aantel. Deze kamers, die in de standaardkamercategorie vallen,
zijn speciaal voorbereid voor gasten met een handicap. Bevindt in het hoofdgebouw.
Algemene kenmerken van de kamers: Modern en comfortabel ingerichte kamers is er een badkamer (douche),
toilet, haardroger, directe telefoonlijn, Minibar, WI-FI, kluis, satelliet-tv en airconditioning beschikbaar.
Schoonmaak
Verschoning van handdoeken en lakens
TV zenders

: Elke dag
: om de 3 dagen
: Specifieke slaapkamer met satelliet-tv

ETEN EN DRINKEN PRESENTATIES IN AL INCLUSIEF CONCEPT
UREN
Ontbijt
Laat Ontbijt

07:00 - 10:00
10:00 - 12:00

Lunch
Food Court
Patisserie
Ijs service

12:30 - 14:00
24 Uur
10:00 – 24:00
10:00 - 24:00

Avond eten

18:30 - 21:00

A' La Carte Restaurant

19:00 - 21:00

PLAATS
Zephyranthes Hoofd
Restaurant
Food Court
Zephyranthes Hoofd
Restaurant
Food Court
Patisserie
Patisserie
Zephyranthes Hoofd
Restaurant
Peppermint A’La Carte
Restaurant
Pier A’La Carte
Restaurant

PRESENTATIES
Open buffet
Gemengd ontbijt
Open buffet
A’La Carte Service
Nat en droog Pasta Varieties
Pakket en kegel
Open buffet

Internationale maaltijden
Zeegewassen
(Reservering en betaald)

Dieet Hoek
: Het geeft service voor lunch en avond eten op onze hoofdrestaurant.
Vegetarische Hoek: Het geeft service voor lunch en avond eten op onze hoofdrestaurant.
Kinderbuffet
: Het geeft service voor lunch en avond eten op onze hoofdrestaurant aan onze kleine gasten.
Roomservice
: 24 uur per dag in rekening gebracht.
A' La Carte Restaurant : Sea Crops & International cuisine wordt 6 dagen per week geserveerd. Reserveringen
zijn 24 uur van tevoren vereist. Aan de A ’La Carte Restaurants worden servicekosten verstrekt.
BARS IN ALLE INCLUSIEVE CONCEPT
OPENING EN
SLUITINGSTIJDEN
Lobby Bar

24 uur

Court Bar

24 uur

Service Bar

12:30-14:00 & 18:30-21:00

Pool Bar
Minibar
Lobby Bar
Court Bar

10:00 - 24:00
:
:

PRESENTATIES
Alle binnenlandse en buitenlandse alcoholische, niet-alcoholische
dranken.
Alle binnenlandse en buitenlandse alcoholische, niet-alcoholische
dranken.
Alle binnenlandse en buitenlandse alcoholische, niet-alcoholische
dranken.
Alle binnenlandse en buitenlandse alcoholische, niet-alcoholische
dranken.

Het is gratis en gevuld met dagelijks water en frisdrank bij aankomst.
Het is gratis binnen het concept tussen 10:00-24:00 en het wordt voor en na betaald.
: Het is gratis binnen het concept tussen, 10:00-24:00 en het wordt voor en na betaald.

Drankjes tegen betaling: Importeer drankjes, verse vruchtensappen, alle dranken ontvangen als flessen uit bars.
:

HOTELSERVICES EN SPORTACTIVITEITEN

Gratis sportactiviteiten

: Draadloze internetverbinding in de lobby, kamers en openbare ruimtes, gebruik
van kluisje op de kamers, parkeerplaats.
: Kapper, dokter en verpleegster, winkelcentrum, wasserette, fotografieservice,
Rent A Car, Telefoon, Fax, Fotokopie, Valutawisseling, Gebruik
van Pavillon op het strand, Babysitter op aanvraag van de gast.
: Fitness, Tafeltennis, Darts.

Betaalde sportactiviteiten

: Watersport en duikschool op aanvraag van de gast.

Gratis hoteldiensten
Betaalde hoteldiensten

SPA & WELLNESS
Gratis spa- en wellnessdiensten: Turks bad, sauna, stoombad
Betaalde spa- en wellnessdiensten: Verschillende massages, buidels, huid- en lichaamsbehandelingen.
STRAND EN ZWEMBAD
Gaan naar het strand
Staat van het strand
Ligstoel, parasol
Strand- en
zwembadhanddoeken
ZWEMBADEN
Open zwemban
Open kinder zwembad
Binnenzwembad
Slide Pool (3 banden)

: Aan het strand / privéstrand
: Speciaal zand-grind / platform
: Gratis
: Geleverd met handdoekkaart
ALAN / m²
750 m²
10 m²
100 m²
50 m²

Waterglijbaan: het werkt op bepaalde tijden en seizoensgebonden.

ANIMATION
Diverse dag- en nachtactiviteiten door ons animatieteam; Aquagym, gymnastiek, darts, tafeltennis, games en
wedstrijden, live muziekavonden en mini-clubactiviteiten zijn beschikbaar.
ACTIVITEITEN VAN KINDEREN
Mini Club
Speelplaats
Kinderoppas
Kinderstoel
Baby bed
Kindermenu
Mini Disco

: 04-12 jaar / tussen 10:00-18:00 uur
: Binnen- en buitenruimte in Mini Club.
: Betaald (Op aanvraag van de gast)
: Beschikbaar
: Beschikbaar
: Bij Lunch en diner
: tussen 20:30-21:00 uren

RECHT VAN VERANDERING VAN BEDRIJFSUREN EN DIENSTEN WORDEN VOORBEHOUDEN IN
HOTELBEHEER. BUITEN WORDEN BEREID IN VOORWAARDEN VAN WEERVOORWAARDEN.
Geachte bevoegde,
Allereerst hopen we dat je een fijne dag hebt.
In het pandemische proces dat de wereld nadelig beïnvloedt, kan het management van onze
hotels wijzigingen en annuleringen toepassen in termen van locatie en werktijden voor
sommige van onze diensten, zowel als gevolg van wettelijke voorschriften en gezondheid.
Wij verzoeken onze gasten, die van plan zijn in onze faciliteit te blijven, vriendelijk
geïnformeerd te worden over het onderwerp en wensen je veel werk toe.

