Sinema: Çocuklar için her gün saat 16:00-17:30, yetişkinler için her akşam
21:30-23:30 saatleri arasında güncel ﬁlmlerimiz gösterimdedir. (Akdeniz Oyun
Merkezi)
Bisiklet-At Binme: Bisiklet kiralama ve at binme hizmetimiz mevcut
olup,mutlaka sözleşme imzalanması şartı vardır.
Maç Yayınları: Lobi teras salonunda olup, yayıncı kuruluş tarafından, çift maç
aynı anda verilmesi durumunda en fazla ilgili maç verilir. Farklı bir yerde verme
imkanı yoktur. Bununla birlikte yayıncı kuruluşlarla anlaşma sağlanamaması
olasılığı otel yönetiminin kararındadır.
Mini hayvanat bahçesi ( köpek , koyun, kuzu, at, tavuk, horoz, kaz, ördek )
Canlı Müzik: Pazar günleri hariç her akşam saat 20:00-24:00 arasında Ehli Keyif
Barda (yaz döneminde Restaurant Teras'ta) canlı müzik mevcuttur. (Canlı müzik
esnasında alına tüm içecekler ve yiyecekler extra ücretlidir.) Ehli Keyif salonumuz
hariç genel alanlarda alkol servisimiz yoktur.
Restaurantlar: Perge, Side, Aspendos, Restaurant Teras,Perge Alakart
Restaurant. Side Alakart Restaurant , Thermal Vitamin Snack.
Restaurantta alkol almak isteyen misaﬁrlerimiz için ayrı bölümlerimiz
mevcuttur,
12 yaş altı küçük çocukların açık büfe hizmetlerinden tek başına hizmet almaları
uygun olmayıp, doğabilecek kazalardan (Kayıp / düşme, cam kesiği, yanık vb.)
otelimiz sorumlu değildir.
Konseptimiz dahilinde belirtilen yerlerde sizler için ürünler hazırlanmış olup; bu
belirtilen yerlerde yiyecek ve içecekleri tüketmenizi, farklı bir yere götürmemenizi
rica ederiz. Belirtilen yerler haricinde talebiniz olursa oda servisi (Tel:33) sizlere
ekstra olarak yardımcı olacaktır.
Tekerlekli Sandalye: İhtiyacınız olduğu durumlarda sizlere yardımcı
olabilmemiz için lütfen resepsiyonu arayınız. Tel: 20
Bebek Arabası: İhtiyacınız olduğu durumlarda sizlere yardımcı olabilmemiz
için lütfen resepsiyonu arayınız. Tel: 20
Spor Faaliyetleri: Yürüyüş alanları, masa tenisi, futbol, basketbol, voleybol, mini
futbol, tenis kortu, dart, bilardo, langırt, bowling salonu.
Yürüyüş Parkuru:Otelimiz gölet etrafında yaklaşıl 400 m olarak yürüyüş
parkurumuz bulunmaktadır.
İstek ve Öneri: Size daha iyi bir hizmet sunabilmek ve memnuniyetinizi
arttırabilmek için odanızda bulunan anket formunu doldurabilirsiniz.
Doktor ve Hemşire: Doktor otelimizde belirli günlerde bulunmakta olup, sağlık
g ö re v l i s i h i z m e t i 0 8 : 0 0 - 2 4 : 0 0 s a a t l e r i a ra s ı n d a b u l u n m a k t a d ı r.
SPA Resepsiyon 'dan destek alabilirsiniz. Tel: 777
Havuz Suyu: Otelimizde bulunan kapalı ve açık tatlı su havuzlarımız her akşam
23:00'den sonra kimyasal temizlik ve kontrol işlemine alındığı için bu saatten sonra
havuza girilmesi sağlığınız açısından tehlikelidir. Tatlı su havuzlarımız Sağlık
Bakanlığının onayına istinaden su sıcaklığımız 26 derece 28 ile derece arasındadır.
Kış dönemimizde de dış havuz sıcaklığı aynı şekilde korunmaktadır.
Termal Su: Termal su sıcaklığımız kaynağından 68 derece olarak gelmektedir.
Özel dinlendirme havuzlarımızda soğutularak Sağlık Bakanlığının onayı dahilinde
40 – 42 derece arasında sizlere sunulmaktadır. Tüm havuzlarımız saatlik olarak
ölçülüp kaydedilmektedir.
Kaydırak Havuzları
Bay Bayan Ortak Kapalı Kaydırak Havuzu 10:00–12:00 ve 14:00 – 16:00
Bay Bayan Ortak Açık Kaydırak Havuz 12:00 – 14:00
Bayanlara Özel Kaydırak Havuzları 17:00 – 18:00
Havuz Derinlikleri: Yetişkin yüzme havuzları 140 cm, kaydırak havuzu
110 cm'dir.

Çocuk Havuzu: Havuz keyﬁnden çocuğunuzun faydalanması için derinliği 40 cm
olan kapalı çocuk havuzu ile çocuğunuz havuzun keyﬁni çıkaracaktır.3 yaş altı
çocuklarınızın havuz bezi kullanması gereklidir.(Normal bez kabul edilmemektedir.)
4 yaş altı cocukların yetişkin havuzunu kullanmaması, sadece çocuk havuzunu
kullanması uygundur.
Havuz kuralları:Havuzlarımız yukarıda belirtilen derinliktedir ve havuz içine
atlamanız sağlığınız için tehlike oluşturacağından dolayı havuza atlamak yasaktır.
Hijyen kuralları gereği havuzlara duş almadan girmeniz doğru değildir. Bone kullanım
zorunluluğumuz vardır.Kurallara hassasiyetimizden dolayı görevliler tarafından
uyarılabilirsiniz. Havuz etrafında bulunan mazgallar devir daim suyun gitmesi için özel
olarak yapılmıştır. Bu alanda bulunan plastik mazgallara basmanızdan kaynaklı
kazaların yaşanmaması için lütfen mazgalların üzerine basmayınız. Havuzlara inmek
için bulunan merdivenleri kullanınız.
Tüm çocuklardan velileri sorumludur. (Havuzlar, genel alanlar, odalar). Çocuklarınızı
lütfen yalnız bırakmayınız.
Havuzlar, termal alanlarda mayo kullanım zorunluluğumuz vardır. İç çamaşırı vb.
ürünler kullanmanız yasaktır.
4 yaş üstü erkek çocuklarınız Bayan termal bölümüne girememektedir.
Bornoz-Havlu: Otel odalarında bulunan bornoz, Thermal SPA ile oda arasında,
beyaz el ve beden havluları ise odalarınızda kullanımınız için tasarlanmıştır.
Odalarınızda bulunan kahverengi beden havluları ve spa çantaları spa merkezinde
kullanmanız için bırakılmıştır.
Havlu değişim saatleri; Sabah 10:00-10:30, Öğle 15:00-15:30,
Akşam 19:30-20:00 saatleri arasında Spa resepsiyonda yapılmaktadır.
Genel mekanlarda bornoz kullanımı ile ilgili olarak lobby restaurant bar vb yerlerde
bornoz ile oturulması uygun değildir bornoz havlu ve otel terlikleri sadece oda ve spa
havuz bölümünde kullanım için uygundur
Bone: Hijyen kuralları gereği havuzlarımıza bone ile girilmektedir. Bonesiz
havuzlara giriş sağlık açısından uygun olmamaktadır. SPA Resepsiyonundan extra
olarak bone temin edebilirsiniz.
Thermal SPA bölümlerinde Cam Ürün Kullanılmaması: Thermal SPA, havuz,
hamam, açık havuz çevresinde tehlike oluşturabileceği nedeniyle cam ürünler ile
sunum yapılmamaktadır. Polikarbon vb. geri dönüşüm olabilecek yiyecek ve içecek
ürünlerini bahçemizde bulunan boş kirli sepetlerine bırakabilirsiniz.
Misaﬁr İlişkileri: Tatiliniz boyunca size sunulan hizmetlerimiz ile ilgili öneri, istek
ve eleştirilerinizi Misaﬁr İlişkileri 'ne iletebilirsiniz. Tel: 727
Nöbetçi Müdür: İşletmemizde nöbetçi müdür sistemi uygulanmakta olup,
sorunlarınız için nöbetçi müdürümüz ile 17:00 – 21:30 saatleri arasında, gece
müdürümüz ile 21:30 – 08:00 saatleri arasında irtibata geçebilirsiniz.
Ücretsiz Aktiviteler: Açık Otopark, Bayanlar İçin Güneşlenme Terası, Yürüyüş
Parkuru, Aydınlatmalı Futbol Sahası, Aydınlatmalı Voleybol Sahası, Aydınlatmalı
Basketbol Sahası, Tenis Kordu ( Futbol, Voleybol Basketbol, Tenis Kordu toplarını SPA
Resepsiyondan temin edebilirsiniz).
Ücretli Aktiviteler: SPA, Ayak ve El Bakım Ünitesi, Cilt Bakım Ünitesi, Masaj Çeşitleri,
Bitki Banyoları, Özel Aile Banyoları, Ayak Detoksu, Ozon Tedavisi, Doktor Balıklar , Çamur
Banyosu, Fizik Tedavi, Hamam Terapileri, Çamaşır ve Ütü Servisi, Bay ve Bayan Kuaför,
Alışveriş Merkezi, Masa Tenisi, Bilardo, Bowling, Playstation, At Binme, Bisiklet Kiralama,
Kendin Pişir Kendin ye vb.(Masa Tenisi raket ve topunu SPA Resepsiyondan alabilirsiniz.

Tüm aktivitelerde hava şartlarına göre değişiklik yapma hakkı
otel yönetimine aittir.

İyi Tatiller Dileğiyle…

Resort

SPA & CONVENTION CENTER

Hoşgeldiniz

Sandıklı Devlet Hastanesine Uzaklık: 9 km,
Taksi: 24 saat (ücretli)
Dolmuş: Her 60 dakikada, güvenlik önünden hareket Sandıklı şehir
merkezine (ücretli)
Kablosuz Internet: Lobby'de, odalarımızda ve toplantı salonlarında kablosuz
internet bağlantısı ücretsizdir. İnternet hizmetini TC Kimlik Numarası ve oda numarası
ile kullanabilirsiniz.
Oda Temizliği: Oda temizliği günlük, Nevresim değişikliği 2 günde bir

yapılmaktadır. Odalarda bulunan havlu ve bornozlarınızın, değişim yapılmasını
istediğinizde kirli olan havlu ve bornozları lütfen yere bırakınız. Acil istekleriniz için
lütfen Resepsiyon ile irtibata geçiniz. Tel: 20
Torndawn Hizmeti: Misaﬁrlerimizin yatmadan önce yataklarının ve odanın hazır
hale getirilmesi işlemidir.Kısaca oda düzeni alınmasıdır.Misaﬁrlerimizin isteği
dahilinde hizmet vermekteyiz.
Rahatsız Etmeyiniz: Odanızda rahatsız edilmek istemiyorsanız lütfen odanızda
bulunan “Rahatsız Etmeyiniz” kartınızı kapınıza asınız. Kartınız kapıda bulunduğu süre
boyunca odanıza girilmeyecek olup, 24 saat boyunca kart hala kapıda asılıysa
güvenliğiniz açısından Güvenlik Amiri ve Housekeeping tarafından odanız kontrol
edilecektir. Eğer dışarıdan gelecek telefonlar ile rahatsız edilmek istemiyorsanız lütfen
Resepsiyon ile irtibata geçerek bilgi veriniz. (Kart kapıda asılı kaldığı sürece odanız
temizlenmeyecektir.)
Kapınızda herhangi bir şekilde kart asılı değilse; Her gün muhakkak, siz olmasanız
bile Hausekeeping personelinin odanızı temizlik için ziyaret edeceğini bildirmek
isteriz.
Kettle (Su Isıtıcısı): Odalardaki çay, bitki çayı setabı hoş geldiniz ikramımızdır.
Tekrar istediğiniz takdirde oda servisinden extra olarak alabilirsiniz.
Asansör: 3 bloktan oluşan otelimizde Yunus ve Emre blokta 1 er adet Thermal, 1 er
adet genel kullanım, Bilgi blokta 1 adet Thermal asansör olmak üzere toplam 5 adet
misaﬁr kullanımına sunulan asansör bulunmaktadır. Thermal asansörler sadece spa
katına inmek için hizmet vermektedir.
Oda Kartı: Elektronik oda kartınız otelde kalış süreniz boyunca geçerlidir. Kartınızın
bozulmaması için manyetik alanlardan ve cep telefonlarından uzak tutmanızı rica
ederiz. (Kartınızı otelden ayrılırken teslim etmenizi unutmayınız. Kartın kaybolması
durumunda ücret ödemeniz gerektiğini hatırlatırız.) Teslim edilmeyen ve kaybolan her
kart için oda hesabınıza 20.00 tl işlenecektir.
Oda Servisi: Günün 24 saati hizmetinizdedir. Siparişleriniz için Oda Servisini
(33) arayabilirsiniz.
Odalar Arası Arama: Yalnızca aramak istediğiniz oda numarasını tuşlayınız.
Örnek: 1111
Acil Durum: Acil durumlarda sizlere yardımcı olabilmemiz için lütfen resepsiyonu
arayınız. Tel: 20
Emanet Kasa: Değerli eşyalarınızı odanızda bulunan özel şifreli elektronik kasada
muhafaza edebilirsiniz. (Kasa içerisine eşyanızı bıraktıktan sonra kapağı kapatıp
kendinize özel istediğiniz 4 basamaklı şifrenizi girdikten sonra # tuşuna bastığınızda
kasanız otomatik olarak kilitlenecektir. Açmak için 4 basamaklı şifrenizi girmeniz
yeterlidir.) Kaybolan eşyalarınızdan otelimiz sorumlu değildir. Konaklamanız sona
erdiğinde odadan çıkış yaparken lütfen odanızda bulunan kasayı kilitlemeyiniz.

RESTAURANT

APERİTİF BÜFE

Ücretli Ücretsiz Aktivitelerimiz
(Alkollü ve Gazlı içecekler extra Herşey Dahil)
Sabah Kahvaltısı

Ücretsiz

Restaurant

07:00-10:00

Bitki Çayı

Ücretsiz

Termal Vitamin Bar

11:00-18:00

Çay, Nescafe, Açık Su,
Konsanetre Meyve Suyu

Ücretsiz

Lobby

10:00-00:00

Çorba Saati

Ücretsiz

Thermal Vitamin Bar 13:00-14:00

Aperatif Büfe (Salata Büfesi)
Salata, Börek, Pide, Mantı,
Yoğurtlu Makarna, Pizza vb.

Ücretsiz

Termal Vitamin Bar

14:30-15:30

Coffe Break (Kuru Pasta & Kek)

Ücretsiz

Lobby

16:00-17:00

Gözleme Saati

Ücretsiz

Termal Vitamin Bar

16:30-17:30

Akşam Yemeği

Ücretsiz

Restaurant

18:45-20:30

Lobby ve Restaurantlarımızda kıyafet zorunluluğu olup otel terlikleri ve bornoz ile
girilemez odalara yiyecek çıkarılamaz.
Odalarda Günlük 1,5 lt. Su Ücretsiz, Odalarda Giriş Günü Çay, Bitki Çayı Ücretsiz, Akşam
yemeklerinde alınan self servis çay, nescafe, açık su, konsantre meyve suyu, gazlı
içecekler ve soda (bardak olarak) ücretsizdir.Türk kahvesi, taze sıkma meyve suyu,
minibar dolumu ile kapalı içecekler extradır.
Her Şey Dahil+ Alakart konseptini seçen misaiﬁrlerimiz tüm yukardaki ve
aşağıdaki aktiviteler haricinde Öğle Yemeğini 12 :00 13:30 saatleri arasında
alakart olarak alabilirler.
Alakart konsepti dışındaki Konsepti seçen misaﬁrlerimiz fark alınarak bu
hizmetten faydalanabilirler ; OTELİMİZ ALKOL EXTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ VE
ALKOL EXTRA ÖĞLE ALAKART HERŞEY DAHİL ŞEKLİNDE HİZMET VERMEKTE OLUP
SABAH, AKŞAM VE ÖĞLE YEMEKLERİNDE (RESTAURANT) KIYAFET ZORUNLULUĞU
VARDIR.
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ÜSTSÜZ

Otele Giriş ve Ayrılış Saatleri
Otele giriş saati 14:00 den sonra olup, otelden
ayrılış saati 11:00 'dir. Kalış sürenizi uzatmak isterseniz
lütfen Resepsiyon ile irtibata geçiniz. Tel:20
Çıkış saati sonrası tesisimizden faydalanmak isteyen
misaﬁrlerimiz için 11:00-17:00 saatleri arası 1 gecelik
konaklama ücretinin %50, 17:00 ve sonrası tam gün
olarak ücretlendirilip tesisin kullanımı sağlanmaktadır,

BİKİNİ

ŞORT

ÜSTSÜZ

Havlu Değişim Saatleri
Havlularınızı havuza giderken yanınızda götürmeyi
unutmayınız! SPA bölümünde havlu değişimi
10:00-10:30, 15:00-15:30, 19:30-20:00 saatleri
arasındadır. Belirtilen saatler dışında değişim
yapılamamaktadır. Spa havlularını ve bornozları otelden
ayrılırken lütfen odanızda bırakınız.

Spa Emanet Kasası ve Dolabı: Spa merkezinde bulunan emanet kasaları ve
dolapları günübirlik havuz kullanımı yapan misaﬁrler için tasarlanmış olup,
konaklayan misaﬁrlerimiz değerli eşyalarını muhafaza etmek için odalardaki
emanet kasalarını kullanabilirler.
Emniyet Tedbirleri: Lütfen yatakta sigara içmeyiniz. Klimanızın çalışma
esnasında pencere açmayınız. (Klimanız devreye girmeyecektir.) Odalarımızda
pişirme, ısıtma aletleri, ütülerin kullanılması son derece tehlikelidir. Bu konuda
hassas olmanızı rica ederiz.)
Evcil Hayvanlar: Otelimiz odaları dâhilinde sağlığa uygunluk kuralları ve
misaﬁrlerimizden gelebilecek gürültü şikâyetleri ve hayvan fobisi nedeniyle evcil
hayvan kabul edilmemektedir.
Mini Club: Konuklarımızın çocukları ile huzurlu bir ortamda rahat bir tatil
yapmaları amacı ile 04-12 yaş arası çocuklara 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet
vermektedir. Hava şartlarına göre yazlık ve kışlık mini club mevcuttur.
Kışlık Mini Club: 745, Yazlık Mini Club: 728 Detaylı bilgi için, Misaﬁr İlişkileri: 727
Oyun Parkları: Yazlık mini club yanı (Susam Sokağı), Gölet etrafı, alt bahçe
alanlarında; spor parkuru, salıncak, tahtaravelli, kaydırak bulunmaktadır. Oyun
Parkı kısmında kullanım yaşları; alanlar dahilinde bulunan yazılarda mevcut olup
üzerine ağırlık vb. etki altında kalınması durumundan üzücü sonuçlarla
karşılaşabilirsiniz. Lütfen dikkat ediniz.
Bebek Bakımı: Ücretli bebek bakmı 02-04 yaş arası olup, taleplerinizi lütfen
Resepsiyon 'a bildiriniz. Tel: 20
Bebek Yatağı: Bebek yatağı ihtiyacınız için lütfen Resepsiyon ile irtibata
geçiniz. Tel: 20
Mama Sandalyesi: Bebek mama sandalyelerimiz ana restaurantımızda ve
Thermal Vitamin Bar`da bulunmaktadır.
Sosyal Aktiviteler: Mini hayvanat bahçesi, Kış bahçesi, Akdeniz oyun salonu,
Yürüyüş parkuru, Yapay gölet
Fitness Center (08:00-20:00), Su Jimnastiği (11:30-12:00), Step (15:0015:30); Fitness Center 15 yaş altı kullanımına uygun olmayıp, spor ayakkabı ve
uygun kıyafetle kullanılması gereklidir. Yanınızda spor ayakkabınız yoksa Akdeniz
Oyun merkezinden spor ayakkabı kiralayabilir ya da satın alabilirsiniz.
Akdeniz Oyun Salonu: -2 Spa katı 12:00-23:30 saatleri arasında hizmet
vermektedir.
Bowling: Akdeniz oyun salonumuz 12:00-23:30 saatleri arasında aktiftir.
Bowling salonumuz 15 yaş altı kullanımına uygun değildir. Spor ayakkabı ile
kullanılması gereklidir. Yanınızda spor ayakkabınız yoksa Akdeniz Oyun
merkezinden spor ayakkabı kiralayabilir ya da satın alabilirsiniz.
LOBBY
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Değerli Misafirlerimiz,
Odanızda bulunan terlikler sizin için sterilize edilmiş
olup, yalnızca Thermal SPA Merkezi’nde
kullanmanız için hizmetinize sunulmuştur. Bahçede,
otel içinde ve genel alanlarda kullanımı hijyen
açısından uygun değildir.

