ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT

18 MAYIS - 15 EYLÜL 2018 ARASI GEÇERLİDİR

KONSEPT DETAYLARI

ANA RESTAURANT
KAHVALTI
GEÇ KAHVALTI
ÖĞLE YEMEĞİ
AKŞAM YEMEĞİ
GECE BÜFESİ

SERVİS

AÇILIŞ

KAPANIŞ

AÇIK BÜFE

07:00

10:00

MİNİ BÜFE

10:00

11:00

AÇIK BÜFE

12:30

14:30

AÇIK BÜFE

19:30

21:30

AÇIK BÜFE

00:00

01:00

A’LA CARTE RESTAURANTLAR
SERVİS

STEAK
BALIK
KAHVALTI

AÇILIŞ

KAPANIŞ

KAPASİTE

A'la Carte 19:30

22:00

30+10

A'la Carte 19:30

22:00

70+10

A'la Carte 08:00

11:00

30+10

SNACK LEZZETLERİ
SNACK RESTAURANT

Taze sıkma portakal suyu kahvaltı saatinde
konsepte dahildir. Yemek saatlerinde tesisin
belirlediği alkollü ve alkolsüz içecekler konsept
dahilinde servis edilmektedir. Konsept dahilinde
olmayan Lüks Alkollü ve Alkolsüz içecekler
ücretlidir.
Glutensiz menüler talebe göre taze olarak
hazırlanmaktadır.C/IN esnasında misafir
ilişkilerine yada resepsiyona bilgi verilmelidir.
Steak ve Balık A’ la Carte restorantlarımız ön
rezervasyonludur,bir gün önceden misafir ilişkileri
bölümünden rezervasyon yapılmalıdır.
3 gece ve daha fazla konaklayan misafirlerimiz
için, 1 Restaurant’ımızda 1 kez kullanım hakkı
ücretsizdir. 5 Gece ve üzeri konaklayan
misafirlerimiz için iki Restaurantımız da 1’er kez
kullanım hakkı ücretsizdir.
A’la carte kahvaltı restaurantımız ön
rezervasyonludur. 1 Gün önceden misafir ilişkileri
bölümünden rezervasyon yapılmalıdır.

U.H.D İÇECEK KONSEPTİ VE SERVİSLERİ

AÇILIŞ

KAPANIŞ

14:30

17:00

Konsept dahilinde snack restaurant menümüzde bulunan
yiyecek ve içecekler servi̇s edilmektedi̇r.
PLAJ HİZMETİ
Otel alanımız içerisinde plaj hizmetimiz bulunmamaktadır.
Otelimize kısa mesafede bulunan plajımıza gün boyunca
belirli saatlerde servis hizmetimiz vardır.Plaj alanımızda
ücretsiz yiyecek içecek hizmetimiz bulunmamaktadır.

LOBBY BAR
PASTANE BÖLÜMÜ

24 saat

17:00 - 18:00

Bu kondisyonlar dışındaki misafirlerimiz için
kişibaşı kuver ücreti 1 kullanım için 10 € ‘dur.
Çocuklarda 0-5,99 yaş ücretsiz 6-11,99 yaş %50
indirimlidir.
Balık Restorantımız Pazartesi günleri kapalıdır.
Steak Restorantımız Perşembe günleri kapalıdır
A’la Carte Kahvaltı Restaurantımız Salı günleri
kapalıdır.
Tesiste konakladığınız süre zarfında oda kartınız
kimlik belgesi önemine sahiptir.Kartınızın
kaybolması durumunda lütfen acilen resepsiyona
bilgi veriniz, bu durumdan doğabilecek
zararlardan otelimiz sorumlu değildir.Kartınızı
kaybetmeniz durumunda tarafınızdan 5 Euro ücret
tahsil edilmektedir.
Havlu Servisimiz Ücretsizdir.Otelimizden ayrılışınız
esnasında havlu kartınızı resepsiyona teslim
ediniz.Kartın teslim edilmemesi durumunda havlu
bedelimiz olan 10 Euro ücret tarafınızdan tahsil
edilmektedir.

HAVUZ BARLARIMIZ
POOL BAR
-2. KAT POOL BAR

10:00 - 00:00
10:00 - 18:00

24 saat açık olup yerli alkollü, bazı yabancı alkollü, alkolsüz
(tesisin belirlediği) ve kokteyl menüsünde ki tüm kokteyller
sevis edilmektedir. Bazi şişe ürünler (Bira Hariç) servis
edilmektedir ve ekstra ücrete tabidir.

Yerli alkollü, bazı yabancı alkollü, alkolsüz (tesisin
belirlediği) ve kokteyl menüsünde ki tüm kokteyler
sevis edilmektedir. Bazı şişe ürünler (bira haric) servis
edlmektedir ve ekstra ucrete tabidir.

Pastane bölümümüz tatlı ve tuzlu kurabiye çeşitleri, pasta
ve börek çeşitleri ile belirtilen saatlerde hizmet vermektedir.

Gece boyunca özel canlı müzik dinletileri ile hizmet
vermektedir.

Havuz kenarında güneşlenen misafirlerimize belli saatlerde çubukta meyve, frappe/smoothie
vb. ayrıca özel shot kokteyller servis edilmektedir.
Ana Restaurantımız lobby katındadır.(0), Steak a la carte restaurantımız lobby katındadır.
Balık ve A’la Carte Kahvaltı restaurantımız 5.kattadır.
Snack restaurantımız Lobby katında,havuz kenarındadır.

Minibar günlük olarak bir kez yenilenir ve ücretsizdir. (Su,Soft içecekler ve bira)
Servis alanlarından odalara çıkarılan yiyecekler, içecekler ve mini bara dışarıdan koyulan
yiyecek-içecekler ücretlendirilir. Oda servisi ücretlidir ve Room Servis Menüsü ile 24 saat
hizmet verilmektedir. Çamaşırhane ve odalarda dış hat telefon kullanımı ekstra ücrete tabidir.
Odalarda bulunan çay kahve set up’ı ücretsizdir.

ULTRA ALL INCLUSIVE CONCEPT

18 MAY - 15 SEPTEMBER 2018

CONCEPT INFO

MAIN RESTAURANT
BREAKFAST
LATE BREAKFAST
LUNCH
DINNER
NIGHT BUFFET

SERVICE

OPEN

CLOSE

OPEN BUFFET

07:00

10:00

MINI BUFFET

10:00

11:00

OPEN BUFFET

12:30

14:30

OPEN BUFFET

19:30

21:30

OPEN BUFFET

00:00

01:00

A’LA CARTE RESTAURANTS
SERVICE

STEAK
FISH
BREAKFAST

OPEN

CLOSE

CAPACITY

A'la Carte 19:30

22:00

30+10

A'la Carte 19:30

22:00

70+10

A'la Carte 08:00

11:00

30+10

SNACK FLAVORS
SNACK RESTAURANT

Freshly squeezed orange juice is included in the
concept at breakfast time. Alcoholic and nonalcoholic beverages determined by the facility
during meal hours are served according to the
concept.
Luxury alcoholic and non-alcoholic beverages are
not included in the concept. Gluten-Free Menus
ara freshly prepared. During the C / IN, guest
relations should be help you at the reception
desk.
Our Steak and Fiza ‘la Carte restaurants are
pre-booked and must be booked from the guest
relations one day in advance. Accommodation 3
nights or more, one of our A’la Carte Restaurant is
free of charge. Accommodation 5 days or more,
A’la Carte Restaurants two times free of charge.
A’la carte breakfast is pre-booked with our
restaurant. Reservations must be made one day
in advance from the guest relation.

Outside these conditions, for per person rate is €
10 for one time use. 0-5,99 years free for children
6-11 years 50% discount for children.
Our Fish Restaurant is closed on Mondays.
Our Steak Restaurant is closed on Thursdays
A’la Carte Breakfast Restaurant is closed on
Tuesdays.
Room Card
Your room card is important as your ID card.
If you lost your room card, please inform the
reception immediately, and our hotel will not be
responsible for any expense that may arise in
this situation. If you lose your card, you will be
charged 5 Euro.
Towel Card
Our towel service is free. When you leave our
hotel, deliver your towel card to reception. If you
do not deliver the card, you will be charged a
towel fee of 10 Euro.

U.A.I BEVERAGE CONCEPT & SERVICE

OPEN

CLOSE

14:30

17:00

Konsept dahilinde snack restaurant menümüzde
bulunan yiyecek ve içecekler servi̇s edilmektedi̇r.
BEACH SERVICE
We have a shuttle service to the beah from hotel at certain
times during the day, which is short distance to our hotel.
We do not have free food and beverage service in our
beach area..

LOBBY BAR
PATISSERIE

24 hours

17:00 - 18:00

POOL BARS
POOL BAR
-2. FLOOR POOL BAR

10:00 - 00:00
10:00 - 18:00

The Lobby Bar is open 24 hours. Some import alcoholic,
non-alcoholic drinks (hotel specified) extra of charge.
Cocktails are served with menu. Some bottles (except
Beer) are served and extra of charge.

Some import alcoholic, non-alcoholic drinks (hotel
specified) extra of charge. Cocktails are served with
menu. Some bottles (except Beer) are served and extra of
charge.

Our pastry department serves at the indicated times with
sweet and salty cookie varieties and pastry varieties.

You can enjoy special live music shows at our Pool Bar.

At our Pool Side we serve fruit, frappe/smoothie etc. during certain hours. Also special shot
cocktails are served.
Our Main Restaurant is on the lobby floor (0), Steak A’la carte Restaurant is on the lobby
floor. Our Fish and A’la Carte Breakfast Restaurant on the 5. floor.
Our Snack restaurant is on the lobby floor, at the pool area.

The minibar is refreshed once in a day and is free of charge. (Water, soft drinks and beer)
Foods and beverages taken from outside of the hotel or from the service areas are extra of
charge.
Laundry service, national and international telephone calls are extra of charge.
In the room tea & coffee set up is free of charge.

