OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017
TESİS ADI
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KATEGORİ
AÇILIŞ
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E-MAIL

: SEAMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA
: EVREN MAHALLESİ 24 NO LU SOKAK NO:9
07600 EVRENSEKİ MANAVGAT - ANTALYA
: +90 242 777 00 02-07 pbx
: +90 242 777 00 01
:5*
: HAZİRAN - 2011
:Ultra Herşey Dahil
: www.seameliabeachresort.com/www.ameliahotels.com
: info@seameliabeachresort.com

KONUM
Toplamda 12.000 m2 ‘lik alan üzerine kurulmuş olan tesisimizin bazı merkezlere uzaklıkları aşağıdaki gibidir .
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ODALAR
290 adet standart oda ve 10 adet aile odası bulunan tesisimizde toplam oda sayımız 300 adettir.

Standart oda
( 245 adet )
35 metre kare İki twin yatak 1adet yatak olmaya müsait sofa , merkezi klima (belirli saatlerde) , uydu tv yayını , tv
den müzik yayını , direkt telefon , banyoda telefon , minibar, WC , banyolarda Duş , saç kurutma makinesi , dijital
kiralık kasa , balkon mevcuttur.Tüm odalar parke zemin kaplıdır.
 Ranzalı oda
( 45 adet )
Standart odadan daha geniş odalardır.1 french bed ve çiftli ranzadan oluşur.Tek banyolu odalardır, 35 metre kare.
 Aile odası
( 10 adet )
50 metre kare ara kapılı iki ayrı oda , tek banyolu , bir odada çift kişilik , diğer odada tek kişilik iki adet yatak . Diğer
özellikler standart odada belirtildiği gibidir.
INTERNET
Düşük hız 50 mb lobby’de ücretsiz.
Lobby ve odalarda yüksek hız ücretli.

HERŞEY DAHİL
Tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler Her şey dahil konseptindedir. Tesisimizde her şey dahil sistemi sabah saat 10.00
‘da başlayıp gece saat 24.00 e kadar devam etmektedir. Disko da tüm alkollü ve alkolsüz içecekler ücrete tabidir.
Lobiden internet 50 mb düşük hız ücretsiz.
İnternet yüksek hız lobi ve odalarda ücretli
YİYECEK VE İÇECEK ÜNİTELERİ


Ana Restaurant

Misafirlerimiz için kahvaltı, geç kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği (çocuk ve diyet menüsü) ve gece çorbası
misafirlerimize Ana Restaurant’da açık büfe hizmet edilmektedir.
Kapasite: 700 kişi



A’la Carte Restaurant’ lar

Konusunda uzmanlaşmış ve eğitimli personelimiz sizlere a’la carte Restaurant larımızda Türk , İtalyan ve Uzakdoğu
mutfağının lezzetli , zevkli örnekleri hizmetinize sunacaktır.
Her 3 a’la carte Restaurant’tan haftada birer kez, önceden rezervasyon yaptırmak kaydıyla ücretsiz olarak
yararlanılabilir. Bu Restaurantlar ve kapasiteleri aşağıda belirtilmiştir;
Türk Restaurant
İtalyan Restaurant
Uzakdoğu Restaurant


Kapasite
Kapasite
Kapasite

: 60 kişi
: 40 kişi
: 40 kişi

Pastane ve Bar Servisli Oturma Salonu

Her gün belirli saatlerde çay ve kahve ile lezzetli pasta ve kurabiyeler hizmetinize sunulacaktır.


Bistro Cafe

Her gün 24 saat hizmet verecek olup, 10:00-24:00 saatleri arasında ücretsiz, 24:00 ten sonra ücretlidir.


Barlar

Misafirlerimiz Barlarımızda favori içkilerimizin tadına varabilirler. Bu barlar aşağıda belirtilmiştir;
Lobby Bar, Snack Bar, Havuz Bar, Teras Bar, Sahil Bar, Gece Klübü Bar (Ücretli)


Oda Servisi

24 saat oda servisi hizmeti bulunmaktadır. Ücretlidir.
TOPLANTI SALONLARI
Toplam 4 adet toplantı salonu mevcuttur. Tam ekipmanlıdır. Toplantı salonları kapasiteleri aşağıdaki gibidir ;
Salon 1 : kişi kapasite (450 m2)
Salon 2 : kişi kapasite (200 m2)
Salon 3 : kişi kapasite (100 m2)
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Salon 4 : kişi kapasite (30 m2)

X
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Ekipmanlar;
1 ad. Projektör & perde (4,5 m)
1 ad. Projektor (Barkovizyon olarak kullanılabilir)
Full Ses sistemi
Kablolu kablosuz mikrofon.

HAVUZLAR
Havuzlarda şezlong, güneş şemsiyesi, plaj havlusu ücretsiz olarak temin edilebilir. Havlu deskimiz saat : 09:00-12:00
ve 14:00-17:00 arası hizmetinizdedir. Havlu değişimi günde bir defadır ikinci değişim ücretlidir).
Kapalı Havuz
Açık Havuz
Kaydıraklı Havuz
Açık Çocuk Havuz
Kapalı Çocuk Havuzu

Alan
Alan
Alan
Alan
Alan

: 200 m2
: 980 m2
:
m2
: 25 m2
: 18 m2

Derinlik : 1m 40 cm
Derinlik : 1m 40 cm
Derinlik : 1m 40 cm 15/05/-15/10/ hizmet vermektedir.
Derinlik :
35 cm
Derinlik :
35 cm

SAHİL
Side-Evrenseki’nin uçsuz bucaksız, ince kum sahili ve sığ denizine sıfır otelimiz. Otel misafirlerimiz için Şezlong, Matras,
Güneşlik ve Havlu ücretsizdir.
EĞLENCE VE SPOR AKTİVİTELERİ


Animasyon

Türkçe, Almanca, İngilizce ve Rusça dillerinde gün boyu soft animasyon ve 600 kişi kapasiteli amfi tiyatroda akşam
şovları, Sezon içerisinde değişken günleri show geceleri (Türk gecesi vb.) , çocuk animasyonu, aerobik , jimnastik ,
dart , masa tenisi , step, boccia , havalı tüfek atışı ve plaj voleybolu mevcuttur.


Mini Club

Haftada 6 gün (4-12 yaş arası) 10.00 – 12.00 ve 15.00-17.00 saatleri arası mevcuttur. Ayrıca genç misafirlerimiz için
(11-15 yaş arası) Teeny Klubümüz vardır.


Oyun Salonu

Bilardo , Bowling, Internet cafe , playstation , elektronik dart mevcut olup , ücretlidir.


Gece Klübü

500 metre kare olup, 350 kişilik kapasiteye sahiptir. Gece klübüne giriş ücretsiz olup içecekler ücrete tabidir. 16 yaşın
altında diskoya girilmez.
WELLNESS & SPA MERKEZİ
Spa - “ Sanus Per Aquam ” Latince de sudan gelen sağlık anlamına gelmektedir. Uzman kadro ve en son teknoloji
ile mistik atmosferinde aşağıda belirttiğimiz hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Türk Hamamı
Sauna
Fitness Salonu
Cilt Bakım Üniteleri
Masaj ve Kese

-

Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretli
Ücretli

DİĞER ÜCRETLİ HİZMETLER
Çocuk Bakıcısı (rezervasyonlu) , Doktor Hizmetleri (belirli saatlerde) , Araç Kiralama , Kuaför , Çamaşırhane
hizmetleri , Fotoğraf , Mini Market
, Su Sporları(sahilde. Yerel yönetimin iznine tabidir) ,Taze sıkılmış meyve
suları.
DİĞER KONULAR
Tesisimizde evcil hayvan kabul edilmemektedir.
Misafirlerimiz için kol bandı kullanılmaktadır.
18 yaşından küçüklere alkollü içecek servisi yapılmamaktadır.
Hizmet saat ve yerleri mevsim şartlarına ve Otel yönetiminin kararlarına göre değişebilir.
Büyük Havuzlarına 13 yaşından küçüklerin ebeveynsiz girmesi tehlikeli ve yasaktır.
Denize 16 yaşından küçüklerin ebeveynsiz girmesi tehlikeli ve yasaktır.
Alkollü misafirlerin denizi ve havuzu kullanmaları tehlikeli ve yasaktır.
Yukarıdaki kurallara uyulmadığı takdirde oluşabilecek her türlü olumsuzluktan tesisimiz sorumlu değildir.

