تابستان 8102
نام هتل
آدرس
تلفن
فاکس
آدرس ایمیل
آدرس وب سایت
سال افتتاح
سال آخرین نوسازی
سیستم سرویس دهی
مساحت
نزدکترین مرکز شهر
نزدیکترین فرودگاه
ساحل
حمل و نقل
تعداد کل اتاق/تخت
تعداد ساختمان
تعداد آسانسور
پذیرش حیوانات خانگی
زبانهای مورد محاوره کارکنان

 :گرند پارک کمر
Çifteçeşmeler Mah. Atatürk Cad. No:195- 58970Beldibi 3 Mevkii Kemer / Antalya

+90 242 824 98 05
+90 242 824 98 05
info@corendonhotels.com.tr
www.corendonhotels.com.tr
 :مارچ 0502
 :زمستان 0509-0507
 :آل اینکالسیو
 050555 :مترمربع
به فاصله  05 :کیلومتر
 :کمر
به فاصله  00 :کیلومتر
 :آنتالیا
 :فرودگاه آنتالیا به فاصله  05 :کیلومتر
 :به فاصله صفر کیلومتر از دریا  /ساحل اختصاصی /شن-سنگریزه
 :رفت و آمد به کمر و مرکز شهر آنتالیا با اتوبوس و تاکسی و به فرودگاه آنتالیا با تاکسی مقدور است

 652:اتاق  200 /تخت
 0 :عدد ( ساختمان اصلی و ساختمان ضمیمه)
 :فقط در ساختمان اصلی  0عدد
 :حیوان خانگی پذیرش نمی شود0
 : :ترکی،انگلیسی،آلمانی،هلندی،روسی

طبقه بندی اتاق ها و جزییات
اتاق استاندارد
اتاق سوئیت
اتاق ویژه معلولین

 08-00:مترمربع0تخت خواب دونفره/تخت خواب یکنفره 00حمام(وان،دستشویی)0
حداکثر ظرفیت  6/0+0نفر 0منظره دریا یا زمین0دارای بالکن0
 05-60 :مترمربع0دو اتاق با درب میانی (یک اتاق خواب و یک سالن)یک تخت دو
نفره  0 +تخت سوفا 0 0حمام (وان،دستشویی) 0حداکثر ظرفیت  0نفر 0منظره
زمین0در ساختمان ضمیمه0بالکن فرانسوی0
 00 :مترمربع0در طبقه بندی اتاق های استاندارد تعداد  6عدد اتاق ویژه معلولین که
هر  6در ساختمان اصلی می باشند

ویژگی های عمومی اتاق ها  :اتاق ها دارای دکوراسیون مدرن و راحت است و حمام(وان)،دستشویی،خشک کن مو،خط تلفن مستقیم،مینی بار،
وای فای،گاو صندوق کرایه ای،تلویزیون متصل به ماهواره،اسپیلیت موجود می باشد0
نظافت اتاق ها
تعویض حوله و ملحفه
کانال های تلویزیونی

 :هر روز
 :هر سه روز یکبار
 :متصل به پخش ماهواره

ارائه غذاها و نوشیدنی ها در سیستم سرویس دهی آل اینکالسیو
صبحانه
صبحانه دیروقت
نهار
فود کورت
وافل
شیرینی
بستنی
شام

ساعت

محل

نحوه ارائه

07:00 - 10:00
10:00 - 10:00
12:30 - 14:00
 00ساعته
10:00 - 12:00
06:00 – 06:00
 00ساعته
18:30 - 21:00
18:30 - 21:00

رستوران اصلی زفیرانتس
رستوران اصلی زفیرانتس
رستوران اصلی زفیرانتس
فود کورت
کنار استخر
فود کورت
فود کورت
رستوران اصلی زفیرانتس

بوفه باز
بوفه باز
بوفه باز
تمام غذاهای اصلی و اسنک
انواع وافل
انواع شیرینی های خشک و تر
در بسته بندی
بوفه باز
باربکیو و غذای ایتالیایی ( با رزرو قبلی و
شامل هزینه)

رستوران آالکارت پپرمنت

رستوران آالکارت

بخش رژیمی  :در رستوران اصلی در ساعات ناهار و شام ارائه خدمات می کند0
بخش گیاه خواران  :در رستوران اصلی در ساعات ناهار و شام ارائه خدمات می کند0
بوفه کودکان  :در رستوران اصلی در ساعات ناهار و شام به مهمانان کوچکمان ارائه خدمات می کند0
سرویس به اتاق  00 :ساعته و شامل هزینه جداگانه می باشد0
رستوران آالکارت  :با باربکیو و غذاهای ایتالیایی  2روز در هفته ارائه خدمات می کند 0باید  00ساعت قبل رزرواسیون انجام شود0ارائه
خدمات در ازای پرداخت هزینه می باشد0

0بارها در سیستم سرویس دهی آل اینکالسیو

البی بار
کورت بار
سرویس بار
بار استخر
دیسکو

ساعتهای شروع به کار وتعطیل شدن
 24ساعت
 00ساعت
12:30-14:00 & 18:30-21:00
10:00 - 24:00
23:30 - 02:00

خدمات
تمام نوشیدنی های محلی الکلی و غیر الکلی
تمام نوشیدنی های محلی الکلی و غیر الکلی
تمام نوشیدنی های محلی الکلی و غیر الکلی
تمام نوشیدنی های محلی الکلی و غیر الکلی
تمام نوشیدنی های محلی الکلی و غیر الکلی

مینی بار  :هر روز با آب آشامیدنی (رایگان) پر می شود

البی بار  :از ساعت  05:55الی  00:55رایگان می باشد و قبل و بعد از این ساعات در ازای پرداخت هزینه می باشد
کورت بار  :از ساعت  58:55الی  00:55رایگان می باشد و قبل و بعد از این ساعات در ازای پرداخت هزینه می باشد
دیسکو  :از ساعت  06:65الی  00:55بر اساس سیستم سرویس دهی رایگان می باشد ،بعد از این ساعات با پرداخت هزینه ارائه
خدمات می کند0
نوشیدنی های شامل هزینه  :نوشیدنی های وارداتی ،آبمیوه های تازه و طبیعی،تمامی نوشیدنی هایی که از بارها با شیشه دریافت
شود0

خدمات هتل و فعالیت های ورزشی
خدمات رایگان هتل :

 :اینترنت وای فای رایگان در البی ،اتاق ها و محوطه عمومی هتل ،صندوق امانات
موجود در اتاق  ،پارکینگ روباز
:آرایشگاه  ،دکتر و پرستار ،مرکز خرید ،خشکشویی،عکاسی،اجاره ماشین ،تلفن ،فکس،
فتوکپی ،صرافی،اتاقکهای ساحل،در صورت درخواست مسافر پرستار کودک

خدمات شامل هزینه هتل :
فعالیت های ورزشی رایگان

 :فیتنس ،تنیس روی میز ،دارت

فعالیت های ورزشی شامل هزینه

 :سالن بازی ،در صورت درخواست مسافر ورزش های آبی و غواصی

اسپا و سالمتی
خدمات شامل هزینه اسپا و سالمتی  :انواع ماساژ،کیسه،مراقبت از پوست و بدن
خدمات رایگان اسپا و سالمتی  :حمام ترک ،سونا  ،اتاق بخار
ساحل و دریا
رفتن به ساحل
وضعیت ساحل
چتر  ،تخت
حوله استخر و پالژ
استخرها
استخر روباز
استخر روباز کودکان
استخر سرپوشیده
استخر دارای سرسره آبی ( 0عدد)

 :فاصله صفر به دریا  /ساحل اختصاصی
 :شن-سنگریزه  /پلت فورم
 :رایگان
 :با کارت حوله قابل تهیه است0
مساحت ( متر مربع)
750 m²
10 m²
100 m²
50 m²

استخر با سرسره  :در ساعت های مشخص و بصورت فصلی مورد استفاده قرار می گیرد0

انیماسیون
انواع فعالیت ها و سرگرمی های متنوع روزانه و شامگاهی از سوی تیم انیماسیون ؛ ورزش در آّب ،ژیمناستیک ،دارت ،تنیس روی میز،
بازی ها و مسابقات ،موزیک زنده شامگاهی و فعالیت های مینی کالب انجام می گیرد
فعالیت های کودکان
مینی کالب
محوطه های بازی
پرستار کودک
صندلی غذاخوری نوزاد
تختخواب نوزاد
منوی کودکان
دیسکوی کودکان

 :در بین ساعت های  00-50 / 07:55-05:55سال
 :محوطه روباز و سرپوشیده
 :شامل هزینه ( در صورت درخواست مسافر)
 :موجود
 :موجود
 :در وعده های نهار و شام
 :در بین ساعت های  05:65الی 00:55

حق تغییر ساعت های انجام فعالیت های مختلف برای مدیریت هتل محفوظ می باشد .مکان های بیرونی هتل بنابر شرایط آب و هوایی آماده
شده و ارائه خدمات خواهند نمود0

