
                                         

   

   

 
 
 

   

 
 
 

 

2022 YILI KAMP & KARAVAN  
YARIM PANSİYON PLUS KAMPANYA DETAYLARI 

 

 

 

OTEL KONSEPTİMİZ; 

 07:00-10:00 saatleri arasında Sabah Kahvaltısı, 

 13:00-14:00 saatleri arasında Garden Havuz Bar’da Çorba Saati, 

 14:30-15:30 saatleri arasında Garden Havuz Bar’da Aperatif Büfe, 

 16:00-17:00 saatleri arasında Lobbyde Coffe Break, 

 16:30-17:30 saatleri arasında Garden Havuz Bar’da Gözleme Saati ikramı, 

 18:45-20:30 saatleri arasında Akşam Yemeği, 

 Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemeği açık büfe şeklinde verilmektedir. 

 Keyif Bar / Lobi bölümünden alınacak olan açık su, çay, neskafe, buzlu meyve, bardak gazlı içecek, hazır 

meyve suyu(açık) 10:00-23:45 arası ücretsiz (Self Servis), 

 Akşam yemeklerinde çay, neskafe, açık hazır meyve suyu ücretsiz (Self Servis), 

 Termal Spa katında bitki çayı 11:00-18:00 arası ücretsiz (Self Servis), 

 Türk Kahvesi, kutu kola, fanta, meyve suyu ile tüm alkollü içecekler extra ücrete tabidir.    

 Ehl-i Keyif Bar (canlı müziğin bulunduğu alan) tüm içecekler extra ücretlidir. 

 Havlu değişim saatleri;  

Sabah 10:00-10:30, Öğle 14:00-14:30, Öğleden sonra 17:00-17:30 Akşam 19:30-20:00 saatleri arasında 

Spa resepsiyonda yapılmaktadır.  

 

Kullanılacak Ücretsiz Aktiviteler:  

 Elektrik kullanımı, 

 7 gece konaklamalarda 2 kez çamaşırhane hizmeti, 

 4 gece konaklamalarda 1 kez çamaşırhane hizmeti, 

 Bay ve Bayan Türk Hamamı, Bay ve Bayan Termal Havuzlar, Bayan Kapalı Yüzme Havuzu, Müşterek Termal 

Havuz, Jakuzili Müşterek Kapalı Havuz, Engelli Termal Havuz, Kapalı Kaydıraklı Havuz, Termal Su ile Isıtılan 

Tabii Saunalar, Bahçede Yürüyüş Alanları, Fitness Center, Havuz İçi Aktiviteler (Hızlı su akışına karşı yüzme 

vb.), Çocuk Oyun Alanları, Mini Club, Odalarda Şifreli Emanet Kasası, Uyandırma Servisi, Engelliler İçin 

Servisler, Kablosuz İnternet, 150 Araç Kapasiteli Açık Otopark, 10 Araç Kapasiteli Otopark, Tuz Odası, Keyf 

bar bölümünden alınacak olan açık su, çay, neskafe, buzlu meyve suyu, hazır meyve suyu 10:00-00:00 

arası ücretsiz SELF servis, Kahvaltı ve akşam yemeklerinde açık meyve suyu ve ayran ücretsiz SELF servis, 

 

Kullanılacak Ücretli Aktiviteler:  

 SPA Ayak ve El Bakım Ünitesi, Cilt Bakım Ünitesi, Masaj Çeşitleri, Bitki Banyoları, Aile Banyoları, Ayrıca 

içinde Özel Saunası, Masaj Odası, TV ve Dinlenme odası olan Jakuzili VIP Aile Banyoları, Çamur Banyoları ve 

Çamur Terapileri, Kese Köpük Hizmetleri, Çamaşır ve Ütü Servisi, Bay & Bayan Kuaför, Alışveriş Merkezi, 

Masa Tenisi, Bilardo, Minibar, Doktor Balıklar, Ozon Tedavisi, Detoks Uygulaması, Çamaşır Ve Ütü Hizmeti, 

Minibar, Bilardo, İnternet Cafe, Bowling, Akdeniz Oyun Salonu, Bisiklet Kiralama, 

 

GENEL KURALLAR: 

 Elektrik hizmetinden faydalanmak için aracın elektrik tesisatının bulunması gerekmektedir. 
 Camping yapacak her birey kimlik bildirimi yapması zorunludur. 
 Camping yapacak misafirlerimize otel girişinde bileklik takılacaktır. 
 Hamam ve havuzlarda bone ve mayo kullanımı zorunludur.  

 Karavan park alanında ortam görüntüsünü bozacak görüntülere (çamaşır asmak, çevreyi kirletmek vb.) yer 
verilmesi yasaktır. 

 Çevreyi ve tesiste konaklayan diğer misafirleri rahatsız edici davranışlardan kaçınılmalıdır, 
 Misafirlerimizin karavan ve camping alanı etrafında yemek pişirmeleri kesinlikle yasaktır, tüp kullanımı 

yangın ve güvenlik sebebiyle kesinlikle yasaktır, karavan etrafında masa ve sandalye vb. unsurlara izin 
verilmemektedir. 



                                         

   

   

 
 
 

 Kamp yerine yerleşildikten sonra araçlar acil durumlarda kullanıma hazır bir şekilde 

ve çevre güvenliği için uygun şekilde park edilecektir. 
 Karavan hizmeti alan misafirlerimizin biriken çöplerini çöp bölgesine atmalarına dikkat etmeleri, çevreyi 

kirletici unsurlardan kaçınmalıdırlar. 

 Karavan hizmeti alan misafirlerimizin otel içerisinde kaldıkları sürece otelde konaklayan misafirlerimizle 

birlikte kurallara uymaları gerekmektedir. 

 Karavan hizmeti alan misafirlerimiz otelimiz misafirlerini rahatsız edici şekilde park hizmeti içerisinde yüksek 

sesle müzik dinleme, yüksek sesle bağırmak konuşmak vb gürültü kirliliğine sebep verecek unsurlardan 

kaçınmalıdır. 

 Karavan & camping hizmeti alacak olan misafirlerimizin belirlediği şahıslar dışında tesise dışarıdan misafir 

kabul edilmesi tesisten izin alınarak gerçekleştirilmelidir. 

 

KVKK Maddeleri 

a-Acente, iş bu Sözleşme konusu faaliyet kapsamında edindiği özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak 

üzere tüm kişisel verileri, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin tüm mevzuata uygun olarak işbu sözleşme süresi boyunca, edinme amacına uygun 

olarak işleyecek, kullanacak ve saklayacak, sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi hiçbir gerçek ve tüzel 

kişi ile paylaşmayacak, yasal engel bulunmaması durumunda silecek yahut anonim hale getirecektir. 

b-Acente, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm 

mevzuata uymak, veri sahiplerinden gerekli izinleri almak, veri sahiplerini aydınlatmak ve gerekli tüm sair 

tedbirleri almakla yükümlüdür. 

c-Acente’nin kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırı davranışı nedeniyle otelin herhangi bir tazminat 

veya adli/idari para cezasıyla karşı karşıya kalması ya da başka bir şekilde zarara uğraması halinde, Acente 

oluşan doğrudan ve dolaylı zararları karşılamakla yükümlüdür. 

d-İşbu kişisel verilerin korunması ve gizlilik yükümlülüğü Sözleşme sona erse dahi süresiz olarak devam 

edecektir. 

 

 

 
 

 
Hüdai Kaplıcaları Mevkii Sandıklı / AFYONKARAHİSAR  

Tel: 0 272 220 33 33 Fax: 0 272 535 72 72 Mobil: 0 530 762 43 42 

                                               


