HOTEL IMBAT
HER ŞEY DAHİL KONSEPT
HERŞEY DAHİL

Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu yerlerde yerli alkollü, alkolsüz ve bazı
yabancı içecekler 07:30 – 00:00 saatleri arasında ücretsiz.

KAHVALTI

Açık büfeden sizlere sunulan lezzetli yiyecekler ve isteğinize uygun olarak hazırlanan Omlet, Pancake ve diğer
çeşitlerimiz için ANA RESTORAN da 07:30 – 10:00 saatleri arasında faydalanabilirsiniz.

GEÇ
KAHVALTI

ANA RESTORAN’ da 10:00 – 11:00 saatleri arasında geç kahvaltı yapmak isteyenler için geç kahvaltı hizmeti
sunulmaktadır.

ÖĞLE YEMEĞİ

Tadına doyamayacağınız öğle yemeği çeşitlerini 12:30 – 14:00 saatleri arasında ANA RESTORAN’da alabilirsiniz.

AKŞAM YEMEĞİ

09:00 – 21:00 saatleri arasında dünya mutfağından seçme açık büfe tatlar, sağlıklı yemekler, diyet yiyecekler ve
çocuk büfesi bir arada bulabileceğiniz ANA RESTORAN da sizleri bekliyoruz. Bazı tarihlerde yemek saatleri 19:30 –
21:30 olarak değişebilmektedir.

SNACK

Yemeğe kadar açlığınızı bastıracak her şey 11:00 – 18:00 saatleri arasında SNACK BAR’da… Ayrıca müthiş
gözleme çeşitlerini tatmadan geçmeyiniz…

COFFEE BREAK

07:00 – 18:00 saatleri arasında kahve ve çay eşliğinde yaş pasta, tatlı ve tuzsuz kurabiye tadımları için sizleri LOOBY
TERAS‘a bekliyoruz.
00:00 ile 01:00 saatleri arasında günün çorbası ANA RESTORAN’da servis edilir

GECE APERATİFİ

A’LA CARTE BELLA LUNA ITALYAN RESTORAN
İtalyan mutfağının en ünlü ve tüm dünyaya yayılan lezzetlerini bulabileceğiniz A’la Carte restoranımızda keyifli bir akşam yemeği sizleri
bekliyor.19:30 – 21:30 saatleri arasında açıktır.Türk Gecesinin olduğu akşamlar kapalıdır. (Yüksek sezon dışında kapalı Restoran’da veya
Snack Bar’da servis verilir.)
Konaklamanız süresince ( 1 haftalık ve üzeri konaklamalar için ) bir defa olmak üzere ilk kullanımı ücretsiz olup, diğer kull anımlar ücretlidir. Giriş
günü misafir ilişkileri bölümünden rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.
Akşam yemeklerinde A’la Carte Restoran’da ve Ana Restoran’da kıyafet zorunluluğu vardır şort, mayo, atlet, terlik ve plaj kıyafetleri ile
girilmemesi rica olunur..
BARLAR
Bazı tatlar vardır ki, anılara renk katar…
SNACK BAR

11:00 – 18:00 saatleri arasında, yerli alkollü ve alkolsüz içeceklerle hizmetinizdedir. 11:00 – 16:00 saatleri arasında yaz
boyunca zengin içecek menüsü ve hafif yiyecek alternatifleriyle havuz kenarında sizlerin hizmetindedir.

ŞANTİ BAR

11:00 – 17:00 saatleri arasında, yerli alkollü ve alkolsüz içeceklerle hizmetinizdedir.

KAPTAN BAR

11:00 – 17:00 saatleri arasında yerli alkollü ve alkolsüz içeceklerle hizmetinizdedir.

LOBBY BAR

Akşam 10:00 – 00:00 saatleri arasında yerli alkollü ve alkolsüz içeceklerle hizmetinizdedir.

5 ÇAYI

17:00 – 18:00 saatleri arasında kahve ve çay eşliğinde leziz kek ve kurabiye tadımları için sizleri LOBBY TERAS‘a
bekliyoruz.

DISCO BAR

Haftanın her günü 23:00 – 00:00 saatleri arasında, yerli alkollü ve alkolsüz içeceklerle her şey dahil olarak
hizmetinizdedir. 00:00 – 01:00 arası tüm içecekler extra’dır. Self servis hizmet verilmektedir. Ithal içkiler ve içkilerle
yapılan kokteyller ekstra ücrete tabidir.
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ÜCRETSİZ HİZMETLERIMIZ
MINIBARLAR

Günlük 1,5 lt su ile yenilenir .

SAUNA &
TÜRK HAMAMI

Ruhunu ve bedenini dinlendirmek isteyen misafirlerin tercih edebileceği bu alan 09:00 -19:00 saatleri arasında
ücretsizdir. Kese & köpük ve masaj extra ücretlidir.

FITNESS
CENTER

09:00 – 19:00 saatleri arasında Fitness Center’ı kullanabilirsiniz. Fitness Center’daki ekipmanların kullanım
sorumluluğu kullanıcıya aittir. 18 yaşından küçükler, ebeveynleri ile Fitness Center’ı kullanabilirler.

MINI CLUB

04 – 12 yaş arasından çocuklar için 10:00 – 12:00 ve 14:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir (Bu hizmet
sadece yüksek sezonda verilmektedir.

PLAJ HAVLUSU

Renkli plaj havlularınızı, 09:00 – 11:00 saatleri arasında havuzdaki görevlilere havlu kartlarınızı vererek alabilirsiniz.
Kullanılmış plaj havlularınızı 17:00 – 19:00 saatleri arasında havuzdaki görevlilerimize vererek, havlu kartlarınızı geri
alabilirsiniz. Otelimizden çıkış yaparken havlu kartlarınızı resepsiyona geri vermeyi unutmayınız.

SU SPORLARI

Su sporları merkezinde bulunan Kano ve Pedalos’ u 10:00 – 12:00 ve 14:00 – 17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak
kullanabilirsiniz.

ŞEZLONG

Plaj ve havuz çevresinde bulunan şezlonglarımızı kullanabilirsiniz. Saat 08:00’dan önce rezervasyon amacıyla
şezlongların üzerine koymuş olduğunuz havlularınız, başında olmadığınız takdirde havuz görevlileri tarafından
toplanır. Kaybolan havlularınızdan ve şahsi eşyalarınızdan Otel İdaresi sorumlu değildir.
EKSTRA ÜCRETE TABİ HİZMETLERİMİZ

DAILY USE

Otelimizden günübirlik olarak saat 18:00’a kadar faydalanabilmek için Otel Resepsiyonuna kişi başı 100 TL ödeme
yapmanız yeterlidir.

ODA ANAHTARI

Oda anahtarınızın kaybolması ve hasar görmesi durumunda 10.-EURO ücret tahsil edilir. Safe Box kilitleme
mekanizmasının hasar görülmesi durumunda 40.-EURO ücret tahsil edilir.

KİRALIK KASA

Emanet kasa anahtarınızın kaybolması durumunda 20.-EURO ücret tahsil edilir.

HAVLU KARTI

Havlu kartlarınızın kaybolması durumundan her bir kart için 10.-EURO ücret tahsil edilir.

KOL BANTI

Otelimizin işletim sistemi gereği otele giriş işlemleri sırasında sağ kolunuza takılan bandı, otelde kaldı ğınız sürece
kolunuzda muhafaza ediniz. Otelimizden ayrılırken kol bantlarını lütfen resepsiyona iade ediniz. Çıkışta iade
edilmeyen her kol bandı için 25.-EURO ücret tahsil edilir.

GEÇ ÇIKIŞ

Oda müsaitliği olduğu takdirde kişi başı 30.-EURO ödeyerek, en geç 16:00’a kadar günlük aktivitelerden
yararlanılabilir. Geç çıkış için lütfen bir gün önceden resepsiyona bilgi veriniz ve müsaitlik durumunu öğreniniz.

TENİS KORTU

Tenis Kortu ışıklandırması saat 23:00’e kadar olup her bir saat için 10.-EURO olarak ücret tahsil edilir.

DİĞER ÜCRETLİ HİZMETLERİMİZ
İTHAL İÇECEKLER
ODA SERVISI

Ithal alkollü içecekler, Yerli Özel Şişe Şaraplar, Türk Kahvesi ve taze sıkılmış meyve suları extra ücretlidir.
Yerli özel şişe şaraplar ücrete tabidir.
Oda servisi (Room Service) hizmeti sunulmaktadır. Menüler tüm odalarımızda mevcuttur. Ekstra ücretli’dir.

Telefon

Yurt içi ve yurt dışı telefon görüşmeleri ücretlidir.

Çamaşır

Kuru Temizleme hizmeti ücretlidir.

Masaj, Kese

Masaj, kese, özel cilt bakımı, kese ücrete tabidir..

Fotoğrafçı

Fotoğraf çekimi ve yapımı işlemleri ücretlidir.

Market

Yapılacak tüm alış verişler ücretlidir.

Kuaför

Bay ve Bayan Kuaförü hizmetleri ücretlidir.

Araç Kiralama

Araç kiralama servisi ücretlidir.

Doktor

Tüm sağlık ve doktor hizmetleri ücretlidir.

Su Sporları

Su Sporları, Dalış dersleri ve motorlu su sporları, ekstra ücrete tabidir.
(JetSki. Parasailing, Banana, Ringo)
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GENEL KURALLAR
Otele giriş saati 14:00, çıkış saati en geç 12:00′ dir.
Akşam yemeklerinde A’la Carte restorantta ve Ana restorantta kıyafet zorunluluğu vardır şort, mayo, atlet, terlik ve plaj kıyafetleri ile
girilmemesi rica olunur.
Hijyenik koşullar nedeniyle otelimize evcil hayvan kabul edilmemektedir.
12 yaşından küçük çocuklar asansörleri ebeveynleri ile beraber kullanma zorunluluğu vardır.
Temizlik ve ilaçlama yapıldığından ve kendi sağlığınız açısından saat 19:30’dan sonra havuza girmemenizi rica olunur.
Spor aktivitelerinde ve su sporları aktivitelerinde tüm sorumluluk katılımcılara aittir.
Konaklamanız esnasında ziyarete gelen misafirlerinizin tesisten günü birlik olarak saat 11:00 ile 19:00 saatleri arasında
faydalanabilmeleri için Otel resepsiyonuna kişi başı 25.-EURO ödemeniz durumunda tesisten yararlanabilirler.
Balkonlarınıza havlu, mayo ve benzeri gibi eşyalar asmayınız.
İstek ve önerileriniz için odalarınızda bulunan anket formunu doldurup otelin çeşitli yerlerinde bulunan anket kutularına atabilir veya
resepsiyona bırakabilirsiniz. Ayrıca gün içerisinde halkla ilişkiler görevlisine iletebilirsiniz.
Odanızdaki tüm arızaları resepsiyona veya santrale bildiriniz.
Değerli eşya veya paranızın kaybından otelimiz sorumlu değildir. Lütfen değerli eşyalarınız için Resepsiyondan ücretsiz emanet
kasası isteyiniz.

Sayın Misafirlerimiz,
Tesisimizde verdiğimiz hizmetler ile ilgili önemli bilgileri yukarıda bulabilirsiniz. İlave bilgilere ihtiyaç duyduğunuzda lütfen
Resepsiyona başvurunuz. Ayrıca, bazı hizmetlerimiz ve hizmet saatlerimiz mevsim koşullarının durumuna göre herhangi bir bildirimde
bulunulmadan değiştirilebilir. Bu konuda göstermiş olduğunuz anlayışa şimdiden teşekkür ederiz.
İyi tatiller dileğimizle…
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