SUNME LIA B EACH
RESORT HOTEL & SPA

2017 YAZ SEZONU ULTRA HER ŞEY DAHİL YİYECEK VE İÇECEK KONSEPTİ
VE AKTİVİTELERİ PROGRAMI
PROGRAM
Kahvaltı
Geç Kahvaltı
Öğle Yemeği
Snack
Café de Pari
Çay Saati
Dondurma
Gözleme
Akşam Yemeği
A’La Carte
A’La Carte
A’La Carte
A’La Carte
Gece Büfesi

SAAT
07:00 - 10:00
10:00 - 11:00
12:30 - 14:30
12:00 - 16:00
12:00 - 18:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
12:00 - 16:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
23:00 - 24:00

YER
Acacia Restaurant
Acacia Restaurant
Gardenia Restaurant
Oleander Bar
Café de Pari
Gardenia ve Oleander Bar
Gardenia ve Oleander Bar
Gardenia ve Oleander Bar
Acacia Restaurant
Olive Restaurant
Tulip Restaurant
Çin Restaurant
Balık Restaurant
Acacia Restaurant

MENÜ
Açık büfe
Açık büfe
Açık Büfe
Aperatif yiyecekler (hamburger, pizza, salata vs.)
Çay,Kahve,Tuzlu ve tatlı kuru pasta çeşitleri
Tuzlu ve tatlı kuru pasta çeşitleri
Dondurma çeşitleri
Gözleme çeşitleri
Açık büfe
İtalyan mutfağı (rezervasyonlu)
Osmanlı mutfağı (rezervasyonlu)
Çin mutfağı (rezervasyonlu)
Balık mutfağı (rezervasyonlu)
Aperatif yiyecekler

İÇECEK AKTİVİTELERİ PROGRAMI
SERVİS

SAAT

YER

İÇECEKLER

Self Servis

10:00 - 24:00

Lobby Bar

su, çay, kahve.
Self Servis

12:30 - 16:00

Snack Bar

su, çay, kahve.
Masaya Servis

19:00 - 21:00

Acacia Restaurant

su, çay, kahve.
Masaya Servis
Masaya Servis
Masaya Servis
Masaya Servis
Self Servis

19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
10:00 - 24:00

Olive Restaurant (A'la Carte) Yerli alkollü içecekler; rakı, fıçı bira, cin, votka,
Tulip Restaurant (A'la Carte)
Kanyak, yerli likör çeşitleri, şaraplar (kırmızı, roze,
Bonsai Restaurant (A'la Carte) beyaz), konsantre içecekler,
Oleander Restaurant (A'la Carte)meşrubatlar, cola,fanta, gazoz, soda,su, çay, kahve.
Pool Bar
Yerli alkollü içecekler; rakı, fıçı bira, cin, votka,
kanyak, yerli likör çeşitleri, şaraplar (kırmızı, roze,
beyaz), konsantre içecekler, meşrubatlar, cola,fanta,
gazoz, soda,

su, çay, kahve.
Self Servis
Masaya servis

10:00 - 17:00
24:00 - 02:00

Oleander Beach Bar
Disko Bar

Yerli alkollü içecekler; rakı, fıçı bira, cin, votka,
kanyak, yerli likör çeşitleri, şaraplar (kırmızı, roze,
beyaz), konsantre içecekler, meşrubatlar, cola,fanta,
gazoz, soda,
Yerli alkollü içecekler; rakı, fıçı bira, cin, votka,
kanyak, yerli likör çeşitleri, şaraplar (kırmızı, roze,
beyaz), konsantre içecekler, meşrubatlar, cola,fanta,
gazoz, soda,
Yerli alkollü içecekler; rakı, fıçı bira, cin, votka,
kanyak, yerli likör çeşitleri, şaraplar (kırmızı, roze,
beyaz), konsantre içecekler, meşrubatlar, cola,fanta,
gazoz, soda,

MİSAFİRLERE AİT UYGULAMALAR :
* Her şey Dahil sistemi 10:00 ile 24:00 arası geçerlidir.
* Çıkış günü odaları boşaltma saati 12:00 dır.
* Lobide internet 50 Mb düşük hız ücretsiz.
* İnternet yüksek hız lobi ve odalarda ücretli

Bira, Şarap, Meşrubat, Sıcak içecekler
Disko barda tüm içecekler ücrete tabidir.

* Odadaki kasalarımız ücrete tabiidir, günlüğü 1.50 € dur.
* Safa kasa kiralamayan misafirlerin kaybolan değerli eşyalarınızdan otel yönetimi sorumlu tutulamaz.
* Oda kartınızı veya safe kartınızı kaybettiğiniz takdirde 20 TL ödeme zorunluluğu vardır.
* Havlu kartınızı kaybettiğiniz takdirde 20 TL ödeme zorunluluğu vardır.
* Mini bar her gün su, soda ve meyve suyu ile doldurulur (ücretsizdir).
* Havuz ve denize giderken cep telefonu, para ve değerli eşya kaybından otel sorumlu değildir.
* 18 yaşından küçüklere barlardan alkollü içecek servisi yapılmaz.
* İçecek servisi bardak ile yapılır. Şişe servisi mevcut değildir.
* Restaurant ve barların yerleri, saatleri, kapalı bulunması mevsim şartlarına ve otel idaresinin kararlarına göre değişebilir.
* Aqua park saatleri 10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 arasıdır. Mevsim şartlarına göre değişebilir (15/05 - 15/10).
* 15 Yaşından küçüklerin ebeveynsiz kaydırak havuzlarını kullanmaları yasaktır.

* 16 yaşından küçükler diskodan faydalanamazlar.
* 16 Yaşından küçüklerin ebeveynsiz denize girmesi yasaktır.
* Havuz talimatlarına uyulması zorunludur.

* 24 saat Doktor hizmetimiz bulunmaktadır. Doktor için resepsiyona başvurunuz.
* Odalardaki klimalar balkon kapısı tamamen kapalıysa çalışmaktadır.
* Plaj havlularını Resepsiyondan almış olduğunuz havlu kartlarıyla, Wellness Center'deki havlu deskinden temin edilebilir.
Havlu değişimi günde bir defadır, İkinci değişim ücretlidir.
* 15 yaşından küçük çocukların ebeveynsiz havuza girmesi yasaktır.
* Deniz ve Havuzlarda cankurtaran çalışma saatleri dışında oluşabilecek kaza ve olumsuzluklardan tesisimiz sorumlu değildir
* Alkollü kişilerin havuza ve denize girmesi yasaktır.
* Oda havlularının oda dışarısında havuz ve denizde kullanılması yasaktır.
* Yukarıda belirtilen hususlara uyulmamasından kaynaklanan olumsuzluklardan otel yönetimi sorumlu tutulamaz.
* Akşam yemeğine uygun kıyafetlerle gelinmesi gerekmektedir.
ÜCRETE TABİ OLAN ÜRÜNLER:
İthal içecekler, taze sıkılmış meyve suları, kiralık oda kasası, çamaşırhane, masaj, bilardo, su sporları, doktor, internet, faks,
telefon, bilgisayar oyunları.
LUNAPARK
01 Haziran – 15 Eylül tarihleri arası faaliyet göstermektedir. Pazar günleri kapalı olup, diğer günler saat 20:00 –22:30 arası
açık olacak olup, 03-14 yaş çocuk için konakladığı süre içinde 2 oyun makinesini kullanma hakkına sahiptir.2den fazla
kullanacak olan misafir çocukları için her bir oyun makinesi jetonu 2 € dur.

