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2023 ÇOK KAL AZ ÖDE SPA KONAKLAMA PAKETLİ KAMPANYA 

23 Nisan -26 Haziran 2023 & 2 Temmuz-9 Kasım 2023  

Tarihleri arasında geçerlidir, Özel Dönemler Hariçtir (Ramazan- Kurban Bayramı vb.) 

 

7 Kal/5 Öde SPA Konaklamalı Paketi 

 Yetişkin kişi başı 1 Klasik Masaj (30 dk) hediye, 

 Yetişkin kişi başı 1 çamur hediye 

 Yetişkin kişi başı 1 adet kese hediye, 

 Spa harcamalarında %15 indirim, 

 Konaklama boyunca bir kez saat 13:00-16:00 arasında Kendin Pişir Kendin Ye Mangal Keyfi  

Seçmeli menü (tavuk, köfte, sucuk) bir ürün tercih edilebilir, içecek ve salata dahil. (Misafir açık 

büfe akşam yemeği alabilir) 
 

5 Kal/4 Öde SPA Konaklamalı Paket 

 Yetişkin kişi başı 1 adet Klasik Masaj hediye, 

 Yetişkin kişi başı 1 adet kese hediye, 

 Spa harcamalarında %15 indirim, 

 Konaklama boyunca bir kez saat 13:00-16:00 arasında Kendin Pişir Kendin Ye Mangal Keyfi  

Seçmeli menü (tavuk, köfte, sucuk) bir ürün tercih edilebilir, içecek ve salata dahil. (Misafir açık 

büfe akşam yemeği alabilir) 
 

4 Kal/3 Öde SPA Konaklamalı Paket 

 Yetişkin kişi başı 1 adet ozon hediye, 

 Yetişkin kişi başı 1 adet kese hediye, 

 Spa harcamalarında %15 indirim, 

 Konaklama boyunca bir kez saat 13:00-16:00 arasında Kendin Pişir Kendin Ye Mangal Keyfi  

Seçmeli menü (tavuk, köfte, sucuk) bir ürün tercih edilebilir, içecek ve salata dahil. (Misafir açık 

büfe akşam yemeği alabilir) 
 

3 Gece SPA Konaklamalı Paket 

 Yetişkin kişi başı 1 adet kese hediye, 

 Yetişkin kişi başı 1 adet çamur yüz maskesi hediye, 

 Spa harcamalarında %15 indirim, 

 Konaklama boyunca bir kez saat 13:00-16:00 arasında Kendin Pişir Kendin Ye Mangal Keyfi  

Seçmeli menü (tavuk, köfte, sucuk) bir ürün tercih edilebilir, içecek ve salata dahil. (Misafir açık 

büfe akşam yemeği alabilir) 
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KAMPANYA DETAY & KURALLARI 

 

1. Kampanya başlangıç tarihi 26.04.2023 tarihinden Kurban Bayramı dönemi (27 Haziran -1 

Temmuz 2023) hariç, 9 Kasım 2023 tarihine kadar geçerlidir. 

2. Spa paketli çok kal az öde kampanyasından faydalanan misafirlere, paket harici diğer 

SPA kullanımlarında %15 indirim uygulanacaktır. 

3. Kampanya hakları odaya özel tanımlanmış olup, başka bir odaya, kişiye, günü birlik 

misafire devredilemez. Sadece aynı odada, aynı gecelemeye sahip eş, çocuk, kardeş,  

anne-baba birbirine devredebilir. 

4. Kampanyalı paket dâhilindeki uygulamalar sabit olup, başka bir ürün ya da uygulama ile 

değiştirilemez  

5. Kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez. 

6. Spa kampanyalı konaklama yapan misafirler, c/in işleminden hemen sonra Spa 

resepsiyondan randevularını oluşturmalıdır. (Misafirler randevu saatinden 15 dk. önce 

uygulama alanında olmalıdır). Randevu saatlerinde değişiklik olmamaktadır. 

7. Kendin Pişir Kendin Ye mangal keyfi kampanyasından faydalanmak isteyen misafirler, 

resepsiyona bir gün önce uğrayarak randevu oluşturmalıdır. 

8. Kendin Pişir Kendin Ye mangal keyfi (Barbekü) saati 13:00-16:00 arası olup, önce yada 

sonra olması durumunda ekstra ücret alınacaktır. 

9. Kampanyalar sınırlı sayıda odalar için geçerlidir. 

10. Erken çıkış durumunda, geceleme aksiyonu kullanan misafir, geceleme sayısı 

tamamlanmayan uygulamanın ödemesini ve yine eğer Spa uygulamalarından paket 

harici bir ürün almış ve %15 indirim sağlanmış uygulama var ise bunun da indirimsiz 

fiyatını öder. 

11. Kişisel bakım içerikli bir kampanya olduğu için, rezervasyon esnasında % 50 ücret tahsil 

edilecektir. 

 

Çok kal az öde Spa paketli konaklama fiyat listesi ek olarak tarafınıza gönderilecektir. 

Misafirlere rezervasyon esnasında normal fiyatlar üzerinden yapılan indirimlerin belirtilmesi ricadır. 

 

 


