
Değerli Misafirlerimiz, bizim için çok kıymetlisiniz, sağlığınız her şeyden önemli. 

Bölgenin ilk beş yıldızlı ve sağlıklı yaşamı hedef edinmiş termal tesisi Sandıklı Thermal Park Hotel’e hoş 
geldiniz.
Sizlere her şeyden önce termal bir tatil yaptığınızı, eğlenmenin yanında sağlıklı kalabilmek adına gün 
boyunca otelimizde sağlıklı öğünlerin bulunduğunu, termal kullanımının çok açken ve aşırı tokken 
yapılmaması gerektiğinin önemini belirtir, otelimizde verilen hizmetler ve uygulamalar hakkında sizi 
bilgilendirmek isteriz. 
Thermal SPA katında lütfen sessiz olunuz.
• Thermal SPA Merkezimiz 08:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet vermekte, spa uygulamaları ise 
08:00 - 20:00 saatleri arasında yapılmakta ve randevu sistemi ile çalışılmaktadır. Uygulamalarınız için 
önceden Thermal SPA Resepsiyonundan randevu almanız gerekmektedir. Thermal SPA Merkezinde 
yapılan masaj, çamur banyosu, kese köpük vb. tüm uygulamaların bayan misafirlerimize bayan 
personeller, bay misafirlere ise bay personeller tarafından yapıldığını hatırlatmak isteriz. Thermal SPA 
Resepsiyonundan destek alabilirsiniz. Tel:777
• Bay termal bölümünde, termal havuz, sauna, buhar odası ve tuz odası bulunmakta olup, bay 
bölümünden ortak alana geçiş yapabilirsiniz.
• Bayan termal bölümünde, termal havuz,sauna, buhar odası, tuz odası, yüzme havuzu, kaydıraklı 
havuz, çocuk havuzu, güneşlenme terası bulunmakta olup, bayan bölümünden ortak alana geçiş 
yapabilirsiniz.
• Ortak alanda, termal havuz, kapalı yüzme havuzu, kapalı kaydıraklı havuz, çocuk havuzu, sauna, 
buhar odası, açık kaydıraklı yüzme havuzu, termal havuz bulunmaktadır.
• Otelimizde özel saatlik aile banyoları mevcut olup randevu ve fiyat bilgisi için, Thermal SPA 
Resepsiyonundan destek alabilirsiniz. Tel:777
• Randevunuz için mutlaka 10 dakika öncesinden hazır bulununuz. Randevularınıza geç kaldığınız 
takdirde sizden sonraki misafirlerimizin randevusunun aksayacağını, bu durumda geç kaldığınız için 
randevunuzun iptal olacağını ve almış olduğunuz ürünün %50 ‘sinin hesabınıza işleneceğini bilmenizi 
isteriz.
• Hijyen kuralları gereği mutlaka duş alınmalı, bone kullanılmalı ve yüzme kıyafetleri kullanılmalıdır. 
Havuzlarda kullanabileceğiniz bone ve diğer tüm ürünleri Thermal SPA resepsiyonundan satın alabilirsiniz. 
• İç çamaşırı ile havuza girmek, havuzda kese-sabun yapmak, havuzlarda fotoğraf-video çekmek 
mahremiyet, hijyen kuralları ve kişisel verileri koruma kanunları gereği yasaktır.
• Havuz terliklerinizi hijyen kuralları gereği Thermal SPA Merkezi dışındaki başka alanlarda 
kullanmayınız ve terlikleri havuza sokmayınız.
• 4 yaş altı çocukların çocuk havuzu dışında diğer havuzda yüzmeleri tehlikelidir ve uygun değildir. 
Hijyen kuralları gereği küçük çocukların havuza girerken havuz bezi kullanmaları gerekmektedir. 
Havuzlarda kullanabileceğiniz havuz bezini Thermal SPA Resepsiyonundan satın alabilirsiniz. 10 yaş altı 
çocukların termal havuzları kullanması sağlık açısından sakıncalıdır. 4 yaş üzeri erkek çocukların bayan 
termal bölümünü kullanmaları sakıncalı ve yasaktır.
• Thermal SPA katına bornozunuzla kolayca inebilmeniz için yalnızca oda katları ve SPA merkezinde 
duracak şekilde tasarlanmış olan termal asansörleri kullanarak ulaşabilirsiniz. Lütfen Thermal SPA 
Merkezine gitmek için odanızdan ayrılırken, havlu kartınızı yanınıza almayı ve genel alanlarda terlik, 
bornoz vb. havuz kıyafetleriyle bulunulmayacağını unutmayınız.
• Odalarda bulunan beyaz beden havlusu, odada kullanım içindir, spa merkezinde kullanmayınız.
• Kahverengi havlularınızı havlu kartı ile giriş günü saat gözetilmeksizin Thermal SPA 
resepsiyonundan alabilirsiniz. Konaklama esnasında havlu değişim saatlerine uymanız gerekmektedir, 
sabah 10:00-10:30, öğlen 14:00-14:30, öğleden sonra 17:00-17:30 ve akşam 19:30-20:00 saatleri arasında 
yalnızca Thermal SPA Resepsiyonundan havlu değişimi sağlanmaktadır. Bu saatler dışında havlu değişimi 
yapılmadığını hatırlatmak isteriz.
• Oda kartlarınızı karışmaması, kaybolmaması ve ıslak alanlarda manyetiğinin bozulmaması için 
Thermal SPA Resepsiyonuna teslim ediniz.
• Thermal SPA Merkezinde bulunan Fitness Center 15 yaş üstü kullanım için uygun olmakla birlikte 
08:00 - 20:00 saatleri arasında spor ayakkabı ve spor kıyafet ile ücretsiz kullanılabilmektedir. Randevu için 
Thermal SPA Resepsiyonundan destek alabilirsiniz. Tel:777
• Doktor otelimizde belirli günlerde bulunmakta olup, sağlık görevlisi hizmeti 08:00-24:00 saatleri 
arasında bulunmaktadır. Thermal SPA Merkezimizde reçeteli enjeksiyon hizmeti ücretli olarak 
yapılmaktadır. Aynı zamanda tansiyon ve şeker ölçümleriniz yapılmakta ve sabah 08:00 ’den gece 00:00 ’a 
kadar hemşire hizmeti verilmektedir. Thermal SPA Resepsiyonundan destek alabilirsiniz. Tel:777



• Kuru sauna ve tuz odalarına kesinlikle ıslak vücutla girmeyiniz. Tuz odasına lütfen galoşla giriniz 
ve tuzları kesinlikle vücudunuza sürmeyiniz.
• Sauna ve buhar odalarını kullandıktan sonra mutlaka duş alınız. Sauna, buhar odası, çamur 
banyosu gibi ısısı yüksek alanlarda lütfen 10 dakikadan fazla kalmayınız. Vücudunuzun sıcaklık, ürüne 
karşı alerji vb. durumlara karşı hassasiyeti var ise alacağınız uygulamalardan önce mutlaka görevliye 
hatırlatınız.
• Kalp-tansiyon rahatsızlığınızdan dolayı çamur banyosu kullanamıyorsanız, sizler için 
düşündüğümüz çamur sargılamayı tercih edebilirsiniz. Thermal SPA Resepsiyonundan destek 
alabilirsiniz. Tel:777
• Sağlığınız açısından tehlikeli durumlar oluşmaması adına, lütfen havuz çevresinde koşmayınız ve 
havuzlara atlamayınız. Thermal SPA Merkezindeki hemen hemen tüm bölümlerin ıslak alan olması 
sebebiyle terliksiz dolaşmak, koşmak gibi eylemler kayma ihtimalini artırarak düşme ve yaralanma 
gibi üzücü durumlar doğurabilir. Sizi düşünüyor ve temkinli olmanızı öneriyoruz.
• Thermal SPA Merkezinde, açık havuz çevresinde ve yeşil alanlarda güvenliğiniz nedeniyle cam 
servis ürünleri kullanılmamaktadır. 
• Havuz çevresinde bulunan su giderleri üzerindeki beyaz ve kahverengi mazgallara 
yaralanmalara sebebiyet verebilmesi ihtimali nedeniyle basılmamasını tavsiye ediyoruz.
• Lütfen çocuklarınızı havuz, sauna, termal havuz, çocuk havuzu, kaydırak havuzu vb. alanlarda 
yalnız bırakmayınız. Çocukların güvenliğinden ebeveynlerinin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.
• Herhangi bir sağlık sorununuz varsa önceden bir doktora danışmanızı tavsiye ederiz. Havuzda 
sorun yaratabilecek bir sağlık probleminiz varsa termal alanları kullanmadan önce durumu 
bildirmeniz gerekmektedir. Vücudunuzda deri enfeksiyonu, açık yara veya kesikler varsa havuzu 
kullanmayınız.
• Havuzlara girmeden önce lütfen bütün takılarınızı çıkartınız, odalarınızda şifreli emanet kasası 
bulunmaktadır. Şahsi eşya kaybının kişinin kendi sorumluluğunda olduğunun bilinmesini isteriz. 
• Kaydırak havuzlarını kullanırken lütfen kaydırak kurallarına uyunuz. Bay-Bayan ortak kapalı 
kaydırak havuzu 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arası, Bay-Bayan ortak açık kaydırak havuzu 
12:00-14:00 saatleri arası, Bayanlara özel kaydırak havuzu 17:00-18:00 saatleri arası hizmet vermektedir. 
Mevsim şartlarına göre açık havuz kaydırağında değişiklikler yapıldığını bilmenizi isteriz. 
• Havuz derinlikleri yetişkin yüzme havuzları 140 cm. kaydırak havuzu 110 cm, Çocuk havuzları 40 
cm’dir.
• Havuz sıcaklıkları termal sularda 40 ile 42 derece, yüzme havuzu bölümünde ise 26 ile 28 derece 
arasında tutulmaktadır.
• Termal suyun, florür ve arsenik içermesi nedeniyle içme suyu olarak kullanılması tehlikeli ve 
yasaktır.
• Thermal SPA Merkezimizde (havuz, hamam vb.) alanlarda yiyecek tüketmeyiniz.
• Sizlere her şeyden önce termal bir tatil yaptığınızı, eğlenmenin yanında sağlıklı kalabilmek adına 
gün boyunca otelimizde sağlıklı öğünlerin bulunduğunu, termal kullanımının çok açken ve aşırı tokken 
yapılmaması gerektiğinin önemini tekrar belirtir, termal spa katı Garden Havuz Bar’daki öğünler 
hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Sizleri yormamak adına spa katındaki öğünlerde kıyafet 
zorunluluğu bulunmadığını bornoz ile kullanım yapabileceğinizi belirtmek isteriz. Her gün; 13:00-14:00 
saatleri arasında Çorba Saati, 14:30-15:30 saatleri arasında Aperatif Büfe, 16:30-17:30 saatleri arasında 
Gözleme Saati bulunmaktadır.
• -2 Thermal Spa katında bulunan Vitamin Bar ‘da sabah 11:00 ‘den akşam 18:00 ‘a kadar self 
servis çay ve demleme bitki çayı hizmetimizden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.
• Hayati önem taşıyan üzücü olaylarla karşılaşmamanız için hatırlatma gereği duyduğumuz, 
özellikle güvenliğiniz ve sağlığınız adına keyifli bir tatil geçirmeniz için oluşturulmuş kurallarımızı ve 
uyarılarımızı gün içerisinde ilgili personellerimiz de sizlere sözlü olarak hatırlatacaklardır. Bizim için 
değerli olduğunuzu bilmenizi isteriz.
 Hassasiyetiniz, anlayışınız ve yardımınız için teşekkür eder, iyi tatiller dileriz.

Sandıklı Termal Park Ailesi
Saygılarımızla 


