تابستان 9102
نام هتل
آدرس
تلفن
فاکس
آدرس ایمیل
آدرس وب سایت
سال افتتاح
مساحت
نزدیکترین مرکز شهر

 :پریمیر سولتو بای کورندون

8000 Sk. No:8/A 2.Çark Plajı Liman Mevkii Alaçatı - Çeşme / İZMİR
+90 232 716 06 61
+90 232 716 06 69
info@corendonhotels.com.tr
www.corendonhotels.com.tr
9002 :
 900000 :مترمربع
 :مرکز شهر آالچاتی
 :مرکز شهر چشمه
 :مرکز شهر ازمیر

فاصله  3 :کیلومتر
فاصله  29 :کیلومتر
فاصله  20 :کیلومتر

نزدیکترین فرودگاه

 :فرودگاه ازمیر

فاصله  20 :کیلومتر

ساحل
رفت و آمد

:صفر کیلومتر به ساحل /اختصاصی /شن
 :تاکسی  92ساعته آماده می باشد0از مقابل هتل مینی بوس ها با فاصله زمانی  30دقیقه به مرکز
شهر چشمه در تردد هستند 0
 88 :اتاق  271 /تخت
 2 :بلوک  9طبقه ای
 2 :عدد
 :نقد ،مسترکارت ،ویزا
 :هتل حیوان خانگی پذیرش نمی کند
 :ترکی ،انگلیسی،آلمانی

تعداد کل اتاق ها /تختخواب
تعداد بلوک
تعداد آسانسور
نحوه پرداخت
پذیرش حیوان خانگی
زبان های مورد محاوره کارکنان

طبقه بندی اتاق ها و جزئیات
اتاق استاندارد دیالکس با دید باغچه (  33عدد)  30 :متر مربع 2 ،اتاق خواب 2 0تخت خواب دونفره  /تخت خواب دو نفره 20حمام ( وان  /دستشویی)،
تخت سوفا و یا تخت اضافه قابل افزایش می باشد0حداقل ظرفیت  9نفر ،حداکثر  3/ 9+9نفر0دارای بالکن (  2عدد اتاق کانکت)
اتاق استاندارد دیالکس با دید دریا (  33عدد)  30 :متر مربع 2 ،اتاق خواب 2 0تخت خواب دونفره  /تخت خواب دو نفره 20حمام ( وان  /دستشویی) ،تخت
سوفا و یا تخت اضافه قابل افزایش می باشد0حداقل ظرفیت  9نفر ،حداکثر  3/ 9+9نفر0دارای بالکن
اتاق استاندارد ویژه معلولین  30 :متر مربع 2 ،اتاق خواب 2 0تخت خواب دونفره  ،تخت سوفا و یا تخت اضافه قابل افزایش می باشد 2 0حمام
(دوش/دستشویی) مجهز برای معلولین  ،حداقل ظرفیت  9نفر ،حداکثر  3/ 9+9نفر0دارای بالکن
سوئیت باغچه (4عدد)  20 :متر مربع 2 ،اتاق خواب بزرگ تخت خواب دونفره  /تخت خواب دو نفره 20حمام ( وان  /دستشویی) ،تخت اضافه قابل افزایش
می باشد0حداقل ظرفیت  9نفر ،حداکثر  9+3کودک0
سوئیت با استخر اختصاصی (  4عدد )  20 :متر مریع 2 ،اتاق خواب بزرگ تخت خواب دونفره  /تخت خواب دو نفره 20حمام ( وان  /دستشویی) ،تخت
اضافه قابل افزایش می باشد0حداقل ظرفیت  9نفر ،حداکثر 0 9+3
اتاق خانواده دوبلکس (  01عدد)  02 :متر مربع اتاق دوبلکس  9اتاق خواب یک تختخواب دو نفر  /تخت خواب  9نفره 0یک حمام ( وان  /دستشوئی) تخت
اضافه قابل افزایش می باشد0حداقل ظرفیت  9نفر ،حداکثر  2+2نفر0

ویژگی های عمومی اتاق ها  :تماما با چوب پارکت و مرمر  ،راحت و پاسخگوی تمامی نیازهای مسافران  ،اتاق های هتل با جزییات کامل طراحی
شده اند 0مینی بار،تلویزیون ماهواره،کانال موزیک،تلفن،وای فای ،تلفن در حمام،سیستم تهویه مرکزی،خشک کن مو،گاوصندوق،کتری برق و قهوه و
انواع چای کیسه ای،در اتاق ها تراس،بالکن و یا بالکن فرانسوی موجود است 0دارای دید باغچه و یا دریا هستند0
هر روز
:
نظافت اتاق ها
هر روز
:
تعویض حوله
هر سه روز یکبار
:
تعویض ملحفه
با کارت هر روز
تعویض حوله پالژ :
در سیستم سرویس دهیBBغذاها و نوشیدنی ها

صبحانه

ساعت

محل ارائه

07:00 - 12:00

L’ Olivo

نحوه ارائه سرویس
رستوران اصلی

بوفه ی باز

بارها در سیستم سرویس دهی BB
ساعت های شروع و پایان فعالیت

نحوه ارائه سرویس

البی بار

 92ساعته

تمام نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی محلی و خارجی  /شامل پرداخت هزینه

بار استخر پوپا

10:00 - 18:00

تمام نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی محلی و خارجی  /شامل پرداخت هزینه

بار تماتیک

18:00 - 92:00

تمام نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی محلی و خارجی  /شامل پرداخت هزینه

مینی بار  :هر روز پر می شود  ،بجز آب آشامیدنی ( یک لیتر) مابقی شامل هزینه می باشد0
نوشیدنی های رایگان  :سرویس چای و قهوه در صبحانه ،انواع چای کیسه ای و قهوه در اتاق
نوشیدنی های شامل هزینه  :در تمامی وعده های اصلی در رستوران،پالژ و بارها تمامی نوشیدنی های شامل هزینه می باشد0
بار البی  :در ساعت های  92:00-20:00فعال می باشد و شامل پرداخت هزینه می باشد0

خدمات هتل و فعالیت های ورزشی
خدمات و فعالیت های شامل هزینه  :تلفن،فاکس،فتوکپی،خشکشویی،مینی بار(بجزآب آشامیدنی)،دکتر و پرستار،خدمات آمبوالنس،آرایشگاه،عکاسی،
مارکت،اجاره ماشین،اجاره دوچرخه،پرستار کودک ( در صورت درخواست مسافر) ترانسفر به فرودگاه
خدمات و فعالیت های رایگان  :در اتاق ها و محوطه های عمومی وای فای ،تنیس روی میز ،گاو صندوق،محوطه پارک روباز
اسپا و سالمت
خدمات شامل هزینه اسپا و سالمتی  :انواع ماساژ،کیسه،مراقبت از پوست و بدن
خدمات رایگان اسپا و سالمتی  :استفاده از حمام ترک ،سونا  ،اتاق بخار

ساحل و دریا

 :صفر کیلومتر به ساحل  /ساحل اختصاصی  /شن
رفتن به ساحل
 :شن ریز
وضعیت ساحل
 :رایگان
تخت  ،چتر
حوله پالژ و استخر  :رایگان
استخرها

ابعاد

استخر روباز

630 m²

استخر روباز کودکان( داخل استخر روباز)

20 m²

استخر سرپوشیده

36 m²

استخر سرپوشیده کودکان( داخل استخر سرپوشیده)

10 m²

سالن اجتماعات
سالن اجتماعات
سالن بالو سولتو

ابعاد  /مترمربع
 221متر مربع

ارتفاع
 9080سانتی متر

سبک کالس
 222نفر

سبک تئاتر
 280نفر

بشکل یو و میز
 00نفر

سبک ضیافت
 200نفر

در سالن اجتماعات تریبون،میکروفن یقه،میز ،بیسیم ،میکروفن سیار،بارکوویزون،فیلیپ چارت و اینترنت موجود است0

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

