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İLETİŞİM BİLGİLERİ

Side
Belek

Beldibi

Özdere

Kuşadası

PALOMA Oceana Resort

SENTIDO Perissia

PALOMA Grida Resort & SPA

PALOMA Foresta Resort 

PALOMA Finesse Side

PALOMA Orenda Resort

SENTIDO Marina Suites

PALOMA Pasha Resort

PALOMA Orenda Resort
Sorgun Mah. Acısu Mevkii Sk. No: 22 Manavgat - Antalya   
T : + 90 242 756 92 60   F : + 90 242 756 95 83
PALOMA Finesse Side
Sorgun Mah. Acısu Mevkii Sk. No: 24 Manavgat - Antalya      
T : + 90 242 756 92 10   F : + 90 242 756 95 73
SENTIDO Perissia
Kumköy Yolu Üzeri Bingeşik Mevkii TR - 07330 Side - Antalya
T : + 90 242 753 39 50  F : + 90 242 753 39 60
PALOMA Oceana Resort
Ilıca Mah 1. Sk. Kumköy TR - 07330 Side - Antalya
T : + 90 242 756 06 06   F : + 90 242 756 06 20

PALOMA Grida Resort & SPA
İskele Mevkii, TR - 07500 Belek - Antalya
T : + 90 242 715 15 00   F : + 90 242 715 12 65
PALOMA Foresta Resort 
Göynük Mah. Başkomutan Atatürk Cad. No: 143/1, TR - 07985 Kemer - Antalya
T : + 90 242 824 84 31   F : + 90 242 824 84 30
PALOMA Pasha Resort
Çukuraltı Mah. Atatürk Bulv. TR - 35495 Özdere - İzmir 
T : + 90 232 797 90 90   F : + 90 232 797 85 85
SENTIDO Marina Suit
Atatürk Bulvarı No: 96/1 TR - 09400 Kuşadası
T : + 90 256 618 19 00   F : + 90 256 618 16 75

PALOMA Hotels Merkez Ofis
Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi No:64/2, TR-07170 Antalya / Turkey
T : + 90 242 341 40 75     |   F : + 90 242 341 40 85
info@palomahotels.com    |   www.palomahotels.com 

BİLGİ VE REZERVASYON HATTI 0850 440 00 00
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PALOMA HOTELS

Zerafet gereksiz olan her şey ortadan kalktığında ortaya çıkar ve insan sadeliği keşfettiğinde farkındalığa 
ulaşır.

Stilin güzelliği, koordinasyonu ve hoş ritmi sadeliğe dayanır.

Benimsediğimiz bu değerler Paloma Otellerinin kalbindedir. Sadeliğin zerafeti anda gizlidir, doğaçlamadır 
ve gerçek olan şimdidir.

Kısaca, Paloma Otelleri olarak vizyonumuz her zaman yüksek kalitede bir ortam sunarak “O Harika 
Yer” olarak hatırlanmak ve siz değerli misafirlerimizin farklı beklentilerine hitap etmektir. Bu sadece bir 
marka olmak değil, misafirlerimizin çeşitliliğini, onlara farklı yaşam stilleri sunarak kutlamaktır. “Minimalist 
Bir Aile Tatili” olarak sunduğumuz yeni markamız Finesse ile çizgimizi ileriye taşıyoruz. Modern bir renovasyonla
zenginleştirdiğimiz Perissia kusursuz bir estetiğe kavuşurken, son olarak yeni bir seyahat noktası olarak 
Orenda eşsiz doğası ve mükemmel uyumuyla grubumuzun yeni üyesi olarak bize katılıyor.

Ayrıca, Paloma Otellerinin mutfağı da ünlü Türk şef Vedat Başaran’ın sade fakat üst düzey kalite anlayışı 
ile hazırladığı lezzetleri sizlerle buluşturuyor. Yeni nesil her şey dahil konseptimiz ile yerel çiftliklerden 
gelen taze malzemelerle hazırladığımız muhteşem yemekleri, görkemli ziyafetlere dönüştürüyoruz.

Yenilikçi, misafirperver ve yeni deneyimler sunan tesislerimizle sadece mimari değil, farklı yaşam alanları 
ve içerikleri tasarlıyoruz.

Yeni konseptler, yeni lezzetler ve yeni lokasyonlar keşfetmek isterseniz ya da favori otelinizde yeni 
tarzlar ve yeni anlayışlar deneyimlemeyi düşünürseniz, biz hazırız.
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Paloma’nın yeni üst segment çizgisi FINESSE’i duyuruyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. 2019 yaz sezonu itibariyle FINESSE konsepti 
Paloma Finesse Side Oteli ile birlikte Paloma portfolyosuna katılıyor olacak.
 
Kendinizi Paloma’nın yeni segment otelinin minimalist ve muhteşem tasarımına ve göz alıcı etkileyicilikteki doğasına bırakın.
 
Antalya’nın Side bölgesinin çarpıcı güzellikteki sahilinde yer alan otel, ilk görüşte göz alan çağdaş bir lobiye, kendine özgün sadece yetişkinler 
için bir beach club’a ve minimalist şekilde tasarlanmış modern odalara sahip.
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PALOMA ORENDA RESORT Haziran 2019 SENTIDO PERISSIA

Yeni Bir Yeni Bir

Otelimiz geçireceği detaylı yenileme çalışmasının ardından tamamen yenilenerek modern minimalist bir tasarım ile eşsiz bir kaçış noktası 
haline geliyor. Tamamen yenilenecek olan iç mekanın, huzur veren toprak tonlarındaki renkleri, zengin dokularla bir araya gelerek lüks, 

çağdaş ve aynı zamanda cazip bir ortam yaratıyor. Otele girişte misafiri karşılayan, güneş ışığı ile aydınlanan davetkar lobi ve Toros 
Dağları’nın eşsiz manzarasına sahip teras oluyor. 352 odalı otelimiz samimi ve şık kimliğini korumakla birlikte yenilenen F&B alanları, yeni ve 

eşsiz bir havuz barı ve yenilikçi lezzet deneyimleri ile birlikte yepyeni bir görünüme kavuşuyor olacak.

Zarif bir mimari ve muhteşem iç mekanlar… Orenda 8 hektarlık muhteşem bahçelere sahip bir alana yayılmış, 270 odaya sahip sofistike ve 
modern tasarımlı bir tesis. Ev sıcaklığında ve zarif dokunuşlarla tasarlanmış mekanları deneyimleyin. Genel kullanım alanlarının göz alıcı iç 
mekanlarından büyüleyici lobiye kadar, otelin her köşesi sanatsal bir görünüm sunuyor. Dış alanlarda ise mütevazı tasarım el değmemiş bir 
doğa portresi çiziyor. Gösterişsiz ancak rahat odalar da genel dizayna ayak uyduruyor. Fasilitelerin bolluğu ve çocuklar için aktiviteler tüm 
aile için üst düzey bir tatil imkanı sunuyor.
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Paloma Orenda, otel lobisinin hemen yan alanında
bir çim topu kulübüne ev sahipliği yapıyor. 48 oyuncuya
kadar çıkabilen kapasiteli ve özel bir zemine sahip,
uluslararası çim topu kriterlerine uygun olarak inşa edilmiş
8 adet sahadan oluşuyor.

Çim topu tesisi bir adet lokalden, orta kullanıma ait bir bahçeden 
ve top arabalarından oluşuyor.

ÇİM TOPU
Vedat Başaran ile GURME Mutfak

Toprak kort, yumuşak zeminiyle oyun esnasında atılan her adımda 
bacaklara binen yükü azaltarak oyuncular için büyük bir avantaj 
sağlıyor. Aynı zamanda bir çok oyuncu gelen her topa yetişmelerini 
sağladığı ve daha uzun rallilere sebep olduğu için toprak kortun 
yavaşlığını seviyor.

Eğer sabrınızı ve vuruş öncesi düşünme yeteneğinizi geliştirmek 
istiyorsanız, toprak kortta oynamak size yardımcı olabilir. Yüksek 
kaliteye sahip toprak tenis kortları PALOMA ORENDA RESORT’da 
sizleri bekliyor.

YENİ TOPRAK TENİS KORTLARI PALOMA ORENDA RESORT’ da

2019
Yenilikler

Aşçılık ekibimiz misafirlerimize yüksek kaliteli yerel ürünler kullanılarak, 
kusursuz tekniklerle hazırlanmış sunumlar yapma hedefine sahip 
yepyeni bir yolda ilerliyor. Bu lezzet mirasımıza yaptığımız hoş yolculuk 
geleneksel tatları modern ve sofistike fikirlerle bir araya getiriyor.

28 yıllık gastronomi tecrübesi ile Türkiye’nin en bilinen şeflerinden 
olan, gerçek bir lezzet elçisi, Osmanlı yemek kitaplarının çevirmenliğini 
yapmış ve kayda değer bazı diplomatik gastronomi etkinliklerini 
sunmuş olan Vedat Başaran, 2019 gurme Akdeniz konseptini yeni 
otellerimiz Orenda ve Finesse’e ek olarak yenilenen Perissia’da 
hayata geçiriyor. Vedat Bey’in Türk mutfağı üzerindeki yenilikçi 
ve çağdaş yöntemleri ve devrimsel pişirme teknikleri grubumuzun 
lezzet sunumlarına bambaşka bir hava getirecek.

GÖZE ÇARPAN ÖDÜLLER
Uluslararası magazine medyası birliği tarafından verilen
“Altın Tabak” ödülü. 1993.

“Düyanın en önemli 100 projesinden biri.”
American Saveur group. 2000.

Uluslararası yemek ve şarap organizasyonu tarafından verilen
“Dünyanın en iyi restoranı” ödülü.

Fransız gastronomi akademisi tarafından verilen
“En iyi tarihi Osmanlı aşçısı” ödülü. 2001.

Skalite tarafından, turizmde kalite ödülü. 2005, 2007, 2008, 2009.

Time Out dergisi tarafından “Yılın en iyi şefi” ödülü. 2005.

2006 Turizm oskarları ödülü.

2016 Lyon ödülü.
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Organik Çiftlik
400 hektar üzerinde kurduğumuz tarım alanıyla sürdürülebilir 
kaynakları koruyor, sağlıklı bir dünya için çalışıyoruz. Doğanın 
çağrısına kulak verdik ve geleneksel tarım yöntemlerini çağdaş 
teknoloji ile birleştirerek yolumuza devam etmekteyiz. 

Bütün güzellikler bir tohumla başlar…
Toprağa duyduğumuz sevgi, minnet ve doğanın bir parçası olduğumuz farkındalığıyla mevcut kaynakların verimli 
kullanımını ve yüksek besin değerine sahip güvenli gıda üretimini merkezimize aldık. Önceliğimiz, çevreye 
ve misafirlerimize gereken tüm dikkat ve özeni göstermek. Üretiminin her aşamasında geleneksel ve iyi tarım 
uygulamalarını kullanarak organik besinler, zeytinyağları ve şaraplar elde ediyoruz. Sevgi ve ilgimizi 
eklediğimiz sunumlar ile özel olarak yetiştirdiğimiz organik, sağlıklı besinleri birleştirerek, misafirlerimize 
damaklardan silinmeyecek bir lezzet deneyimi vaat ediyoruz. 

Paloma Hotels olarak, ektiğimiz organik tohumları özenle büyütüp Paloma mutfak ekibinin yetenekli ellerinde 
sağlıklı ve lezzetli gıdalara dönüştürdüğümüz bu başarı hikayesini misafirlerimizle paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz.  

Organik Şarap
Kendi çiftliğimizde organik kriterlere uygun, sertifikalı üzümler 
yetiştiriyor, özenle yetiştirdiğimiz bu üzümlerden şaraplar
üretiyoruz. “Yerlim” adıyla markalaşan organik şaraplarımızla 
ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.  
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F&B sunumlarımızın çeşitliliği sizlere otantik ve muhteşem 
bir macera yaşatmaktır. Amacımız sizleri mekanlarımızın  
farklı atmosferlerinin içine çekmektir.

Büfelerimizdeki yüksek kalitedeki gastronominin, özel 
dış mekanlarımızın, bütün dünyadan gelen lezzetlerin, 
tüm gün aperatiflerin ve kokteyl çeşitlerimizin tadını 
çıkarın.
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Kusursuz hizmet anlayışımızla misafirlerimize farklı coğrafyaların seçkin lezzetlerini sunuyoruz. 
Taze, sağlıklı ve yerel ürünleri ustalıkla işleyerek hazırladığımız menülerle çeşitli dünya mutfaklarını 
deneyimleyebilir, tatilinizi eşsiz kılabilirsiniz.  

A’la carte restoranlarımızda yeni bir konsept belirledik. Restoranlarımız artık, hem güneşlenme 
molalarınızda sokak yemekleri temalı hafif ve çekici öğle yemekleri sunuyor hem de çağdaş ve seçkin 
lezzetlerle romantik akşam yemekleriniz için hizmet veriyor.

Geleneksel, taze ve seçkin yemeklerin birleştiği 
                                                   A’la Carte Restoranlarımızı keşfedin.
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Nisan
Paskalya Festivali
Çilek Festivali

Mayıs
Anneler Günü

Haziran
Babalar Günü
Kavun ve Karpuz Festivali

Temmuz
Kiraz ve Vişne Fesivali

Ağustos
Şeftali Festivali

Eylül
Üzüm Festivali

Ekim
Nar Festivali
Oktoberfest

Ayda iki defa
Türkiye Sokak Lezzetleri

Taze Taptaze
E n  t a z e

  Gurme
            Festival
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S a ğ l ı k ,  l e z z e t  v e  e ğ l e n c e  b i r  a r a d a

Çocuklar bizim en kıymetlilerimiz. Bu nedenle “çocuklara özel şef”imizle tüm otellerimizde küçük 
misafirlerimiz için özel lezzetler hazırlıyoruz. 

Taze ve sağlıklı ürünleri neşeli sunumlarla birleştiriyor ve daha besleyici, eğlenceli tatlar ortaya çıkarıyoruz. 
Kids’ Chef konseptimize uygun olarak oluşturduğumuz çocuk büfemiz ve A’la Carte restoranlarımızda yer alan çocuk 

menüleriyle hedefimiz, onları farklı tatlarla buluşturmak ve beslenme alışkanlıklarına sağlıklı dokunuşlar yapmak. 
Çocuklarınıza özel istek ve diyet taleplerinizi karşılamak için buradayız.
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Genç misafirlerimizin ihtiyacı olan her şey için bir dünya 
tasarladık. Oyun konsolları, DJ kabini, sosyal medya köşesi ve 
daha fazlası ile genç misafirlerimiz keyifli zamanlar geçirebilir, 
yeni arkadaşlıklar kurabilir ve ilgi alanları doğrultusunda kendi 
aktivitelerini oluşturabilirler.

Çocuklarımızın emin ellerde eğlenceli 
vakit geçirmesi ebeveynler kadar 
bizim de önceliğimiz. 

Polly Çocuk Klübü’nün eğitimli 
ve deneyimli personeli tarafından 
oluşturulan aktiviteler ve 
workshoplarla çocuklarınız hem 
eğlenecek hem öğrenecek.  

Otele girişiniz sırasında özel bebek 
ve çocuk paketlerini talep etmeyi 
unutmayın.
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Cabanalar ile kendi özel alanınızı oluşturabilir, Ege ve Akdeniz’in muhteşem manzara ve plaj keyfini 
ikiye katlayabilirsiniz. Kendi özel plaj partiniz ya da sevdiklerinizle geçireceğiniz huzurlu saatler için 
Cabanalarımızı tercih edebilir, gün boyu size özel hizmetlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Ege ve Akdeniz’in bahşettiği eşsiz doğadan alacağınız keyfi maksimuma çıkarmak için sunduğumuz plaj 
hizmetleriyle tatilinizi eşsiz kılıyoruz. İster deniz ister havuz kenarında, siz şezlongunuza uzanmış güneşin keyfini 
çıkarırken, biz deneyimli personellerimizle hizmetinizde olacağız. Ferahlatıcı içecekler, meyveler ve lezzetli 
atıştırmalıklar ile Paloma konforunu yaşayacak, uçsuz bucaksız maviliklerde tüm yılın stresinden kurtulacaksınız.

Akdeniz’in turkuaz mavisine Paloma konforunu ekledik

Cabana ile özel alanınızı yaratın
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SPA merkezlerimizde
kendinizi ödüllendirin
Hem ruhunuza hem bedeninize hitap edecek 
SPA merkezlerimizde dilediğiniz hizmeti seçerek 
fiziksel yorgunluğunuzu atabilir, durmak bilmeyen 
zihninizi dinlendirebilirsiniz. Geleneksel ve modern 
SPA terapileri ile rahatlayacak, yenilenecek ve 
vücudunuzun dengesini bulduğunu hissedeceksiniz. 

Sağlıkla gelen güzellik ve huzur için SPA 
merkezlerimizi ziyaret edin.
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Her şeyi bir kenara, 
kendinizi eğlenceye bırakın
Tatilinizin unutulmaz olması için çeşitli aktivitelere katılabilir, 
eğlencenin tadını gün boyu çıkarabilirsiniz. 
Muhteşem gösteriler izleyip canlı müzik eşliğinde dans 
edecek, animasyon ekibimizin hazırladığı aktivitelerle 
enerji ve keyif dolu anlar yaşayacaksınız. 
Fitness programımızla hem formda hem sağlıklı kalın.

Spor
Eğlence
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PALOMA OCEANA RESORT

PALOMA PASHA RESORT

PALOMA GRIDA RESORT & SPA 

PALOMA FORESTA RESORT 

PALOMA FINESSE SIDE

Büyüleyici kızılçam ormanları ile Akdeniz’in tuz kokusunun harmanlandığı villalarımızda sevdiklerinizle huzurlu, unutulmaz bir tatil yaşayacaksınız. 
Akdeniz’in mavisi ile doğanın yeşilini buluşturduğumuz süit odalarımızda ferahlık, konfor ve lüks sizi bekliyor. Otelimizin beşinci katında bulunan süit 
odalarda masmavi denizin üzerindeki güneş ışıltılarını izleyebilir, eşsiz dağ manzarasına karşı size özel hazırlanan ikramlarımızın tadını çıkarabilirsiniz. 
Sadece size özel geniş terasınızda gün batımını izlerken organik şarabınızı keyifle yudumlayabilirsiniz. 

Direkt havuz geçişli aile odaları, büyük bir incelik, basit ve modern bir zevkle döşenmiştir. Misafirlerimizi I-Horn müzik donanımı, kapsül kahve 
makinesi ve poşet çay seti donanımlarıyla şımartıyoruz. 

Göl Villaları: Kendisine ait havuzu, barı ve özel servis hizmetiyle bahçe içindeki dubleks göl villalarında sakin bir tatil geçireceksiniz. Olağanüstü 
bir manzara eşliğinde sizin için özel olarak hazırlanan ikramlarımızdan tadabilir, geniş terasımızda rahatlığın ve lüksün keyfine varabilirsiniz.
Aile Süitleri: Deniz ve bahçe manzaralı aile süitlerimiz, sevdiklerinizle geçirmeyi planladığınız muhteşem tatil için gereken her şeye sahip.

Göl Villaları: Odanızdan çıkmadan, balkonunuzdan özel havuzunuza ulaşabileceğiniz göl villaları, konforu ve lüksü kapınıza getiriyor. Özel olarak 
tasarlanan balkonlarımızda kahvaltının, sohbetin ve eğlencenin tadını çıkarın.
Dubleks Aile Odaları: Ferahlık, konfor ve özel hizmetlerin sunulduğu dubleks aile odalarımızda, hayalini kurduğunuz tatili geçirebilirsiniz.

Terrace Suite: Ege’nin muhteşem manzarasına karşı konumlandırılmış terasınızda size özel jakuzinizin keyfini çıkarabilirsiniz. 
Aile Süitleri: Konforunuz için özel olarak tasarlanan geniş odası ve eşsiz deniz manzarasıyla aile süitlerimizde size ve sevdiklerinize huzurlu, rahat 
ve dingin bir yaşam alanı sunuyoruz.
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Spor & Eğlence
 Nordic Walking, yoga, su jimnastiği, aerobik, boccia, dart, shuffleboard, dans, 
    tombala ve kart oyunları, film geceleri “Sonsuza dek genç kal” Partileri

Soğuk ve gri günleri arkanızda bırakın. 60 yaş ve üzeri misafirlerimiz için harika bir tatil deneyimi sunan 
popüler otellerimizden birinde bir Kış Molası verin. Size özel seyahat paketimiz PALOMA PRIMETIMER,
boş vakitlerinizi keyifle geçirmeniz için her türlü ilgi alanına hitap ediyor.

“Bir çalışmaya göre, mental zindelik, mental mutluluk ve fiziksel sağlık bir çok yetişkinin dilek listesinin en te-
pesinde bulunuyor.” Yeterli miktarda yapılan eğlenceli spor, bu üç hedefe ulaşmaya katkıda bulunabilir. Fiziksel 
ve mental zindelik birbiriyle ilişkilidir. Hareket etmek en eski ilaçtır, daha uzun ve sağlıklı şekilde yaşamamız için 
bize yardımcı olur. Tabi biz bu şekilde yaşamak isteyip buna hazır olduğumuz sürece...
Paloma PrimetimerPlus konsepti kapsamındaki ücretsiz ‘’Fit For Life’’ dersleri bu hayat tarzına fazlasıyla yardımcı 
olabiliyor. Lisanslı eğitmenler, fizyoterapistler ve tecrübeli lisanslı antrenörler bu program dahilinde hizmetinizde olacak.

Qi Gong
Back-Fit
Özel Omurga Jimnastiği
Smovey/ Vibroswing
Tai Chi
Yoga
Yin Yoga
Zen Jimnastik
Paloma Foresta Beach Resort Hill Walking

PALOMA Foresta Resort - SENTIDO Perissia   
PALOMA Pasha Resort  -  PALOMA Oceana Resort

60+ misafirlerimiz için,

Sadece 7 gün ve daha fazla konaklamalarda, 01 Kasım - 31 Mart tarihleri arası konaklamalar için,

Operasyonel Özellikler
 Sadece bu programa özel personel, kulüp üyeleri için buluşma noktası, kulüp üyeleri 
    için bilgi tabelası, kulüp üyelerine özel bileklik

SPA Hizmetleri
 Kişiye özel paketler
    Lenf drenaj masajı
 Detaylı Sırt masajı
 Çeşitli masajlarda, Güzellik bakımlarında ve kuaför %20ye varan özel indirimler 

Özel Servisler
    Kaymayan şezlong minderleri
 Klasik kütüphane 
 Modern e-kitaplar
 Çamaşırhane ve ütü hizmetlerinde indirim
 Grup ile birlikte restoranda oturma imkanı

Hobiler Derslerimiz:
 Bahçe, dans, yemek, boyama, yabancı dil, bilgisayar/internet 
    el işi dersleri

Sağlıklı Yaşam Desteği Günlük Sağlık Kontrolü 
 Diyabet hastaları için özel diyet programı 
 Anti Alerjik Menü, Kalp sağlığı ve Vücut Kitle 
 Endeksi Kontrolü, Kişiye özel yemek programları

Aqua Fitness
Nefes Egzersizi
Yalınayak Antreman
Karın - Bacaklar - Sırt
Fit For Life - Haftaları
Flexibar 
Ayak kan dolaşımı Egzersizi
Jimnastik
Latin Dans / Zumba 

Mental Aktivasyon Antremanı
Mental Nordic Walking
Mini Trambolin
Active When Senior
Nordic Walking
Nordic Aqua
Pilates
Progresif kas gevşetme
Pro X Walker

PALOMA Foresta Resort 

60+ misafirlerimiz için,

Sadece 7 gün ve daha fazla konaklamalarda, 01 Kasım - 31 Mart tarihleri arası konaklamalar için,
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Bu yepyeni otelimiz, Side Titreyengöl’de denize sıfır konumda olup, Side merkeze 6 km, Antalya havaalanına 75 km, 
Antalya şehir merkezine 80 km ve Manavgat’a 6 km uzaklıktadır. Otelimiz 270 odalıdır. 

Ferah bahçeleri, sonsuz sahili ve geniş spor aktiviteleriyle sizlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Her Şey Dahil

Yeni Bir
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√ Ana Restaurant’ta açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve   
 akşam yemeği (mevsimsel organik ürün sunumlarıyla)
√ Kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyu
√ Gündüz ve gece geç saatlerde yeni brasserie’de snack servisi.
√ Geç kahvaltı
√ Ana Restaurant’ta öğle ve akşam yemeği sırasında 
 dondurma servisi
√ Pastane: Taze pasta ve kurabiyeler, kahve ve çay servisi
√ 4 A’la Carte Restorant (Rezervasyonlu-24 saat önce) 
   Ücretsiz: İtalyan, deniz ürünleri ve Türk Mutfağı, 
√ Plaj ve havuz servisi: Plaj ve havuz çevresinde snack yiyecek   
    ve serinletici içecek servisi. (belirli zamanlarda) 
√ 24 saat ücretli oda servisi
√ Gurme festivalleri / Özel gün etkinlikleri
√ ’’Çocuklara özel Şef’’ imiz ile küçük misafirlerimiz için daha  
   besleyici, taze ve eğlenceli sunumlar...

Yiyecek

İçecek
√ Girişte Hoşgeldiniz Kokteyli. 
√ Belirli Yerli & Yabancı alkollü içecekler. 
√ Barlar: Sport Bar, Pool Bar, Beach Club Bar, Lobby Bar (24 h)
√ Kahve Dükkanı
√ Organik şarap servisi
√ Mini Bar her gün su, meşrubat ve bira ile yenilenir.
√ Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi.

Odalar
Modern dizaynıyla tamamıyla yeni yapılandırıp tadilat 
edilen 270 oda mevcut

Standart Odalar 21m2 with bahçe and deniz 
manzaralı. Klima (merkezi), kasa, TV, fön, mini bar, 
su ısıtıcısı, French veya Twin ve 1 ekstra yatak,
Walk – in duş, telefon, fayans zemin ve balkon

Junior Suit 35m2 bahçe and deniz manzaralı.
Klima (merkezi), kasa, TV, fön, mini bar, su ısıtıcısı, 
French ve 2 ekstra yatak, Walk – in duş, telefon, fayans 
zemin ve balkon.

49 aile odamız bir ailenin muhteşem konforu için 
dizayn edilip donatıldı.

Aile Suit Odalar 39m2 bahçe manzaralı. 
Klima (merkezi), kasa, TV, fön, mini bar, su ısıtıcısı, 
French ve 2 ekstra yatak, Walk – in duş, telefon, 
fayans zemin ve balkon.

Ara Kapılı Aile Odaları 42m2, deniz ve bahçe 
manzaralı, Klima (merkezi), kasa, TV, fön, mini bar, 
su ısıtıcısı, 2 Yatak odalı her birinde French yataklar, 
Twin yataklar ve 2 ekstra yatak mevcut,  Walk – in 
duş 2 banyo, telefon, fayans zemin ve balkon.
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Sahil voleybolu, masa tenisi, basketbol, 12 tenis kortu (2 kül 
yüzeyli ve 10 kuvarslı kum kortu), 8 Laneli  yeni Bowling alanı, 
Boccia, su jimnastiği, Yoga, Mini golf, Mini futbol, futbol, Aerobik, 
step, Okçuluk (13 yaş itibariyle), Drivin Range’li alan ile Golf, 
Katamaran kiralama (lisans gösterildiğinde ücretsiz, Check-up 
şartıyla), Hamam, Sauna, Fitness Center, Kart oyunları, Dart, 
Satranç, Mini golf ve Bilardo, bütün tesiste WLAN internet 

Ücretli Aktiviteler
Spa & Welness Güzellik Salonu, Genel bakım, Vücut bakımı, Yüz 
bakımı, Masaj odalarında uygulamalar, farklı işlemler.
Su Sporları, Banana, Jet Ski, Ringo, Paraşüt (Taşeron); Katamaran ve 
Sörf kursları ve kiralama
Tesis Sporları, Tenis raketi ve topları, Tenis dersleri, Hiza çizgili Tenis kortu
Özel sahil ve Cabana’lardaki özel hizmetler, 10:00 – 18:00 saatleri 
arasında, ücretli şampanya, taze sıkılmış portakal suyu, kuru pastalar, 
Cabana’larda sunulan tüm yiyecek içecek menüsü.

Diğer Hizmetler
Alışveriş pasajı, kuaför, doktor, çamaşırhane hizmetleri ve bebek 
bakıcısı (ücretli), hamam, sauna ve fitness center, hemşire hizmetleri 
ve dış mekanda otopark, WİFİ odalarda ve tüm tesiste (ücretsiz)

Özel Notlar
Evcil hayvan yasaktır. Engelli odalarımız istek üzerine hizmetinize 
sunulur.

Ücretsiz AktivitelerÖzel Hizmetler
Aile Süit misafirlerimize  girişte meyve, organik şarap şişesi 
√ Akşam servisi √ Bornoz, Terlik
Aile Konfor Paketleri isteğe göre aile süitlerinde konaklayan 
misafirlerimize ücretsizdir (müsaitlilik durumuna göre)
Bebek & Çocuk Paketleri ( 0-4) Biberon ısıtıcısı, bebek küveti, 
bebek yatağı, Babyphone, Sterilize aleti ve isteğe göre bebek arabası
Paloma Hediye aktiviteleri: Boyama kitabı ve kalem çantası

Plaj & Havuz
Meşhur kum ve çakıl sahili. Havlu, şemsiye ve şezlonglar 
ücretsizdir.1 açık alan havuzu, 1 ayrı çocuk havuzu, çocuk 
kaydırakları.

Canlı Müzik, günlük akşam şovları, canlı şovlar ve disko 
(23:00 – 02:00).
04 – 12 yaş grubu için Mini Kulübü, saat 10:00 – 22:00 
arasında uzatılmış zaman. Mini disko 20:30, havuz oyunları, 
çocuk animasyonu ve çocuk parkı.
13 – 16 yaş grubu için Teenager Kulübü, sosyal medya köşesi, 
Dj kurslarıyla disko, oyun konsollarıyla loca ve oyun alanları 
(01.06 – 31.10 tarihleri arasında)  

Eğlence
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Yeni Bir

Side’de bulunan otelimiz Sentido Perissia, tamamı yenilenen ana restoranı, A’la carte restoranları ve pastaneleri ile 2019 yaz sezonunda 
sizlere hizmet verecektir. Yeni Beach Club Restoran & Bar özel konumuyla, kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini ücretli olarak sunacaktır. 
Bacchus Bar, Teras Bar, yeni Stage Bar, yeni Pool Bar, yeni Gece Kulübü ve yeni Beach Club Bar lezzetli tatları ile unutulmaz anlar vaat 

ediyor. Yenilenen banyoları ile geniş standart odalar ve yenilenmiş mobilyaları ile süit odalar yeni bir görünüme sahp olacak.

Otel Side, Kumköy’de, Side merkeze 3 km, Manavgat merkeze 6 km, Antalya havaalanına 65 km, Antalya şehir merkezine 70 km uzaklıkta 
olup, denize sıfır konumda bulunmaktadır. 352 odaya sahip olan bu konforlu tesis, özel tasarımı, detaylara verilen önem ile karakteristik

bir ambiyansa sahiptir.

Her Şey Dahil
S E N T I D O  P E R I S S I A
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√ Ana Restaurant’ta açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve   
 akşam yemeği (mevsimsel organik ürün sunumlarıyla)
√ Geç kahvaltı
√ Kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyu
√ Ana Restaurant’ta öğle ve akşam yemeği sırasında  
 dondurma servisi
√ Gündüz ve gece geç saatlerde yeni brasserie’de snack servisi.
√ Yenilenmiş braserrie: Taze pasta ve kurabiyeler, kahve
 ve çay servisi
√ Gözleme istasyonu
√ 4 A’la Carte Restaurant (Rezervasyonlu-24 saat önce) 
 Ücretsiz: İtalyan,Uluslararası, Ege/Balık, Türk Mutfağı
 Ücretli: Uzak Doğu ve Steakhouse
√ New Beach Club Restaurant & Bar’ın özel alanında kahvaltı,   
   öğle ve akşam yemeği, ücretli
√ 24 saat ücretli oda servisi
√ Plaj ve havuz servisi: Plaj ve havuz çevresinde snack yiyecek   
    ve serinletici içecek servisi. (belirli zamanlarda) 
√ Gurme festivalleri / Özel gün etkinlikleri
√ ’’Çocuklara özel Şef’’ imiz ile küçük misafirlerimiz için daha  
   besleyici, taze ve eğlenceli sunumlar...

Yiyecek

İçecek
√ Girişte Hoşgeldiniz Kokteyli. 
√ Belirli Yerli & Yabancı alkollü içecekler. 
√ 24 saat açık bar.
√ 6 Bar: Bacchus Bar, Terrace Bar, yeni Stage Bar, yeni  
   Pool Bar, yeni Night Club ve yeni Beach Club Bar.
√  Bar ve Restaurantlarda organik şarap servisi. 
√ Mini Bar her gün su, meşrubat ve bira ile yenilenir.
√ Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi.

Odalar
Standart French Balconlu Odalar 30m2 kara 
manzaralı odalar olup bazı odalarda Fransız balkon 
(oturma grubu) bulunmaktadır. Klima (merkezi), TV, 
kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, duş, telefon.

Standard Balkonlu Odalar 24m2 balkonlu, deniz ve 
kara manzaralı odalar olup odalarda (oturma grubu) 
bulunmaktadır. Klima (merkezi), TV, kasa, saç 
kurutma makinesi, mini bar, duş, telefon.

Geniş Standart Odalar 35m2 balkonlu, deniz 
manzaralı odalardır. Odada klima (merkezi), TV, 
kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, küvet, telefon.

Suit Odalar 60m2 oturma odası ve yatak odası, 
balkondan oluşmakta olup, oturma grubu, klima 
(merkezi), TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, 
jacuzzi & duş, telefon.

Balayı Suiti 50m2 balkonlu, deniz manzaralı 
 odalardır. Oturma grubu, klima (merkezi), TV, 
kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, jakuzi & duş, 
telefon.
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Ücretli Aktiviteler
Sahilde Özel Cabanalar, 10:00-18:00 saatleri arasında özel 
servis ile ücretli olarak, şampanya, taze portakal suyu, taze 
meyveler, pasta ve kurabiyeler, alkollü ve alkolsüz içecekler 
Cabana menü’den servis edilmektedir.

Spa & Wellness, Güzellik merkezinde cilt bakımı, vücut 
bakımı, yüz bakımı, özel uygulamalar ve çeşitli masajlar 
uygulanmaktadır.

Su Sporları, Banana, Jet-Ski, ringo ride, su kayağı (lisanslı), su 
sporları dersleri, paraşüt (dışarıdan özel şirket).

Kara sporları: Tenis raketi ve topları.

Diğer Hizmetler
Alışveriş olanakları mevcuttur, kuaför (ücretli), bebek  bakıcısı 
(isteğe bağlı ve ücretli), doktor (ücretli),  hemşire servisi (ücretsiz), 
çamaşırhane servisi (ücretli), açık otopark (ücretsiz).

Özel Notlar
Evcil hayvanlar kabul edilmemektedir. Engelli odaları mevcut 
olup rezervasyon aşamasında bildirilmesi gerekmektedir. 
Toplantı salonları bulunmaktadır. 

Ücretsiz Aktiviteler

Plaj & Havuz
Otelde plaj havlusu, şezlong ve gölgelik ücretsizdir.  
Kapalı havuz (kış sezonunda ısıtmalı), 3 açık havuz, 
2 kaydırak ile kaydıraklı havuz, çocuk havuzu, 
Çocuklar için su kaydırakları.

Plaj voleybolu, basketbol, masa tenisi, tenis, su jimnastiği, 
aerobik, step, streching, boccia, tavla, kart oyunları, dart, 
satranç ve bilardo, otel genelinde kablosuz internet.
Fitness merkezi, Türk hamamı, sauna.

Canlı müzik, günlük animasyon aktiviteleri, özel şovlar, kara 
sporları, gece klübü (23:00-01:00).

Mini Kulüp, 04-12 yaş arası çocuklar için 10:00-12:00 &
14:00-17:00 saatleri arasındadır. Mini disko, sinema, havuz
oyunları, çocuk animasyonu, oyun alanı bulunmaktadır.

Teenage Club, 13-16 yaş arası genç misafirlerimiz için Sosyal 
medya köşesi, Playstation ve Xbox oyunları, Dj dersleri ile 
disko. 01.04-31.10 tarihleri arası açıktır.

Eğlence
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PALOMA OCEANA RESORT

Side Kumköy’de, şehir merkezine 5 km, Antalya Havalimanına 65 km, Antalya şehir merkezine 70 km mesafede olup denize sıfır konumdadır. 
482 odalı Paloma Oceana Resort otelimizde, geleneksel misafirperverlik modern ve lüks ile buluştu. Ferah bahçeleri, konforlu ambiyansı, 

geniş plajı ve muhteşem Akdeniz manzaralı A’la Carte Restoranlarıeşliğinde keyifli anlar yaşayacak,
özel dizayn edilen göl villalarında ayrıcalığın tadına varacaksınız.

Her Şey Dahil
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√  Ana Restoran’da açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve  
 akşam yemeği (mevsimsel organik ürün sunumlarıyla) 
√ Geç kahvaltı
√ Kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyu
√ Ana Restoran’da öğle ve akşam yemeği sırasında 
 dondurma servisi
√ Snack servisi, gece snack servisi
√ Pastane: taze pasta ve kurabiyeler, kahve ve çay servisi
√ 5 A’la Carte Restoran (Rezervasyonlu - 24 saat önce) 
 Ücretsiz: Uluslararası, Ege/Balık, Osmanlı/Kebap
 Ücretli: Çin ve Steakhouse 
√ 24 Saat ücretli oda servisi 
√ Plaj ve havuz servisi: Plaj ve havuz çevresinde snack yiyecek   
   ve serinletici içecek servisi (belirli zamanlarda) 
√ Gurme festivalleri / Özel gün etkinlikleri
√ ’’Çocuklara özel Şef’’ imiz ile küçük misafirlerimiz için  
   daha besleyici, taze ve eğlenceli sunumlar...

Standart Bungalow Odalar  30m2 bahçe manzaralı 
odalardır. Klima (split), TV, kasa, saç kurutma makinesi, 
mini bar, 2 tek kişilik yatak veya 1 çift kişilik geniş yatak, 
duş, telefon, seramik zemin, balkon, oturma grubu. 

Ana Bina Standart Odalar 40m2 geniş oda, kısmi deniz 
manzaralı, bahçe veya kara manzaralı, 1 çift kişilik 
geniş yatak veya 2 tek kişilik yatak bulunan odalardır. 
TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, mermer 
zemin, banyo (duş), telefon.

Aile Odaları 60m2 anex binasındaki geniş odalar olup 
bahçe veya kara manzaralı ve 2 yatak odalıdır. TV, 
kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, seramik zemin, 
banyo (duş), telefon.

Aile Bahçe Odaları 60m2 ilave binalarda yer alan geniş 
odaları ile bahçe veya kara manzaralı ve 2 ayrı yatak 
odalıdır. TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, 
seramik zemin, banyo (duş), telefon. 

Aile Süiti 65m2 ana binada bulunan aile odalarında sofa 
yatak, 1 yatak odası ve 1 oturma odası bulunmaktadır. 
Diğer özellikleri ana binadakine benzemektedir.

Terrace Deluxe 40m2 deniz veya kara manzaralı 
geniş odalardır. Diğer özellikleri ana binadakine 
benzemektedir. 

Lake Villas 90m2 bahçe içinde konumlanmış, ayrı havuz 
ve barı bulunan 14 Göl villası mevcuttur. 2 yatak odası 
ve 1 oturma odasından oluşmakta olup sadece villalara 
ait servisleri bulunmaktadır.

Yiyecek

√ Girişte Hoşgeldiniz Kokteyli
√ Belirli Yerli & Yabancı alkollü içecekler
√ Bar ve Restaurantlarda organik şarap servisi
√ 24 saat açık bar
√ 8 Bar: Piano Bar, Sports Bar, Turquoise Bar, Ocean Bar, Aqua  
    Bar, Sunset Beach Bar, Vitamin Bar, Disko Bar
√ Mini Bar her gün su, meşrubat ve bira ile yenilenir.
√ Shisha Lounge’da Nargile (ücretli)
√ Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi
√ Geleneksel Türk kahvesi servisi

İçecek

Odalar
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Plaj voleybolu, masa tenisi, basketbol, tenis kortu, aerobik, 
su jimnastiği, step, streching, boccia, tavla, kart oyunları,  
dart, satranç, mini golf, bilardo, Türk hamamı, sauna, fitness 
center, otel genelinde kablosuz internet.

Ücretli Aktiviteler
Spa & Wellness, cilt bakımı, vücut bakımı, yüz bakımı, çeşitli 
masajlar uygulanmaktadır. 

Water Sports, banana, Jet Ski, Ringo, paraşüt 
(dışarıdan özel şirket). 

Land Sports, tenis kortu ışıklandırması, tenis raketi ve topları. 

Sahilde Özel Cabanalar özel servisle, 10:00 - 18:00,
şampanya, taze portakal suyu, taze meyveler, hamur işleri
yanı sıra Cabana menüden servis edilen yiyecek ve içecek.

Diğer Hizmetler
Alışveriş olanakları mevcuttur, kuaför (ücretli), bebek bakıcısı (isteğe 
bağlı ve ücretli), doktor (ücretli), hemşire servisi, çamaşırhane servisi 
(ücretli) açık otopark (ücretsiz), merkezi klima (hava koşullarına bağlı).

Özel Notlar
Evcil hayvanlar kabul edilmemektedir. Engelli odaları mevcut olup 
rezervasyon aşamasında bildirilmesi gerekmektedir. Toplantı salonları 
bulunmaktadır. 

Ücretsiz AktivitelerÖzel Hizmetler
Aile Süitleri, girişte taze meyve ve organik şarap
√ Turn down hizmeti √ Bornoz ve terlik. 
Göl Villaları, Girişte taze meyve, taze çiçek ve organik şarap 
√ Turn down hizmeti √ Bornoz ve terlik 
√ 24 saat oda servisi (alkollü içecekler hariç)  √ Özel Villa Havuz 
& Bar & Kahvaltı √ A’la Carte Restoranlarda rezervasyon önceliği 
√ Saat 17:00’de günlük kurabiye ve çay servisi yapılmaktadır. 
Aile Konfor Paketi, Aile Süitlerinde ve Göl Villalarında ücretsiz 
isteğe bağlı mevcut set-up’lar kullanılmaktadır. 
Bebek & Çocuk Paketi (0-4): Biberon ısıtıcısı, bebek yatağı, 
bebek küveti, bebek telefonu, biberon sterilize makinesi ve 
bebek arabası rezervasyon aşamasında bildirilmek kaydı ile 
müsaitlik durumunda temin edilmektedir. 
Paloma Hediye Çantası: Oyuncak, boyama kitabı ve kalemleri 
ile aktivite çantası. 

Plaj & Havuz
Otelin ince kumlu plajı mevcuttur. Otelde plaj havlusu, şezlong ve 
gölgelik ücretsizdir. Kapalı havuz, 2 açık havuz, 2 ayrı çocuk havuzu, 7 
kaydırak ile kaydıraklı havuz, villa misafirleri için özel villa havuzu. Kapalı 
havuz 01.05 - 31.10 tarihleri arası kullanıma kapalıdır.

Canlı Müzik, günlük animasyon şovları, canlı performans özel 
şovlar, Disko (23:00 - 02:00). Öğle ve akşam yemeği için ana 
restoran’da mini büfe. 
Mini Kulüp 04 - 12 yaş çocuklar için 10:00 - 22:00 saatleri arasıdır 
(uzatılan saat aralığı ile). Mini Disko, sinema, havuz oyunları, çocuk 
animasyonu, oyun alanı. 
Mini Disco 20:30 Sinema, havuz oyunları, çocuk 
animasyonları, çocuk oyun alanı.
Teenage Club 13 - 16 yaş arası gençler için sosyal medya köşesi, 
PlayStation ve Wii oyunları, DJ dersleri ile disko, lounge ve oyun 
odası. 01.04 - 31.10 tarihleri arasında açıktır.

Eğlence
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Belek, İskele mevkiinde ve denize sıfır konumunda yer alan Paloma Grida Resort & SPA, Belek’e 700 m, Antalya Havalimanına 35 km, 
Antalya şehir merkezine ise 45 km mesafededir. Toplam 459 odası bulunan ve Anadolu’nun büyüleyici havasını yansıtan tesis, doğayla 

bütünleşmiş özel mimarisi ile aileniz için konfor, çocuklarınız için renkli bir dünya sunuyor.

PALOMA GRIDA RESORT & SPA

Her Şey Dahil
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Standart Odalar 27m2 balkonlu ve bahçe manzaralı 
olup klima (merkezi), TV, kasa, saç kurutma makinesi, 
mini bar, banyo (duş), telefon.

Agora Odalar 21m2 balkonlu ve bahçe manzaralı olup 
klima (merkezi), TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini 
bar, banyo (duş), telefon. 

Superior Odalar 40m2 balkonlu olup bazı odalar 
bahçe, bazı odalar deniz manzaralıdır. Odalarda klima 
(merkezi), TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, 
banyo (duş ve küvet), telefon. 
 
Aile Odaları otelde 52 adet ara bağlantılı aile odası ve 
28 adet dubleks aile odası vardır.

Bağlantılı Aile odaları 50m2  1 yatak odası ve 1 oturma 
odası (ara kapı ile), 1 banyo (duş).

Dubleks Aile Odaları 50m2 bahçe manzaralı olup 1 
yatak odası, 1 oturma odası ve 2 banyo (duş). 

Göl Villaları 50m2 balkonundan direk havuza girilebilen 
17 adet Göl villası bulunmaktadır. Göl villaları 1 yatak 
odası (çift kişilik yatak), 1 oturma odası, banyo (duş ve 
küvet), seramik zemin, su ısıtıcısı, çay ve kahve servisi, 
mini bar, TV, telefon, saç kurutma makinesi. 

√ Ana Restoran’da açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve  
 akşam yemeği (mevsimsel organik ürün sunumlarıyla) 
√ Geç kahvaltı
√ Kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyu
√ Ana Restoran’da öğle ve akşam yemeği sırasında 
 dondurma servisi 
√ Snack servisi ve gece snack servisi
√ Pastane: taze pasta ve kurabiyeler, kahve ve çay servisi 
√ 6 A’la Carte Restoran (Rezervasyonlu-24 saat önce) 
 Ücretsiz: Uluslararası, Ege/Balık, Osmanlı/Kebap
 Ücretli: Uzak Doğu, Steakhouse ve Lake House
√ 24 saat ücretli oda servisi
√ Plaj ve havuz servisi: Plaj ve havuz çevresinde snack  
 yiyecek ve serinletici içecek servisi (belirli zamanlarda) 
√ Gurme festivalleri / Özel gün etkinlikleri
√ ’’Çocuklara özel Şef’’ imiz ile küçük misafirlerimiz için daha  
 besleyici, taze ve eğlenceli sunumlar...

Yiyecek

İçecek
√ Girişte Hoşgeldiniz Kokteyli
√ 24 saat açık bar
√ Belirli Yerli & Yabancı alkollü içecekler
√ Bar ve Restoranlarda organik şarap servisi 
√ 7 Bar: Zomm Bar, Pool Bar, Beach Bar, Bar Bianco, Beach  
 Club, Sports Bar ve sahilde yetişkinlere özel Lounge 
√ Mini Bar her gün su, meşrubat ve bira ile yenilenir.
√ Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi
√ Geleneksel Türk kahvesi servisi

Odalar
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Kano, deniz bisikleti, plaj voleybolu, basketbol, masa tenisi, 
mini golf, mini futbol, tenis kortları (rezervasyon ile), boccia, 
dart, kart oyunları, tavla, Türk hamamı, sauna, fitness merkezi, 
aerobik, step, su topu, su jimnastiği, kangoo jump, otel 
genelinde kablosuz internet. 

Ücretli Aktiviteler
Sahilde Özel Cabanalar 10:00 - 18:00 saatleri arasında özel servis 
ile ücretli olarak, şampanya, taze meyveler, pasta ve kurabiyeler, 
alkollü ve alkolsüz içecekler Cabana menü’den servis edilmektedir.

Spa & Wellness, cilt bakımı, vücut bakımı, yüz bakımı, çeşitli 
masajlar, Hydo terapi ve özel uygulamalar. 
Su Sporları, banana, Jet Ski, Ringo, paraşüt, rüzgar sörfü ve 
katamaran okulu (lisanslı dışarıdan özel şirket). Su sporları 
hava koşulllarına bağlı olarak Mayıs ikinci hafta itibarıyla faaliyet 
göstermektedir.
Kara Sporları, Tenis raketi ve topları, tenis dersleri ve tenis kortu 
ışıklandırması. 

Diğer Hizmetler
Alışveriş olanakları mevcuttur. Kuaför (ücretli), bebek bakıcısı (isteğe 
bağlı ve ücretli), doktor (ücretli), hemşire servisi (ücretsiz), çamaşırhane 
ve kuru temizleme servisi (ücretli), açık otopark (ücretsiz), merkezi klima 
(hava koşullarına bağlı).

Özel Notlar
Evcil hayvanlar kabul edilmemektedir.   
Engelli odaları mevcut olup rezervasyon aşamasında bildirilmesi 
gerekmektedir. 

Ücretsiz AktivitelerÖzel Hizmetler
Göl Villaları, girişte taze meyve, taze çiçek ve Organik şarap  
√ Göl Villalarına özel Restoranda kahvaltı, öğle ve akşam yemeği 
servisi (rezervasyon ile) √ Turn down hizmeti √ Bornoz ve terlik 
√ 24 saat oda servisi (alkollü içecekler hariç)  √ Özel villa havuzu 
√ A’la Carte Restoranlarda rezervasyon önceliği √ Saat 17:00’de 
günlük kurabiye ve çay servisi yapılmaktadır. 
Aile Konfor Paketi aile Odalarında ve Göl villalarında isteğe 
bağlı mevcut set-up’lar kullanılmaktadır. 
Bebek & Çocuk Paketi (0-4) biberon ısıtıcısı, bebek yatağı, bebek 
küveti, bebek telefonu, biberon sterilize makinesi ve bebek 
arabası rezervasyon aşamasında bildirilmek kaydı ile müsaitlik 
durumunda temin edilmektedir. 
Paloma Hediye Çantası: Oyuncak, boyama kitabı ve kalemleri ile 
aktivite çantası. 

Plaj & Havuz
Otelde plaj havlusu, şezlong ve gölgelik ücretsizdir. 
4 kaydırak ile kaydıraklı havuz, çocuk aktivite havuzu, ahtapot 
ve farklı kaydırak çeşitleri. Özel villa havuzu, aktivite havuzu, 
sessiz havuz. Özel çocuk su parkı ve oyun alanı. Kapalı 
havuzu 01.05-30.09 tarihleri arası kullanıma kapalıdır.

Canlı müzik, günlük animasyon şovları, canlı performans özel şovlar.
Mini Kulüp (1000m2) Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği için ana 
restoran’da mini büfe. 0-3 yaş, (ebeveyn kontrolünde) 4-7 yaş 
ve 8-12 yaş için ayrı aktivite odaları ve WC. Oyun merkezi, top 
havuzu, bebek uyku odası, mini mutfak, sinema ve anfi tiyatro, 
atölyeler; 10:00-22:00 saatleri arasındadır (uzatılan saat aralığı ile). 
Atlı karınca ve mini disko mevcut.
Teenage Kulüb 13 - 16 yaş arası gençler için Sosyal medya 
köşesi, PlayStation ve Xbox oyunları, sinema, lounge ve oyun 
odası. 01.04 - 31.10 tarihleri arasında açıktır.

Eğlence
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Kemer Beldibi mevkiinde bulunan tesis, Kemer’e 18 km, Antalya Havalimanına 40 km, Antalya şehir merkezine ise 29 km mesafede olup 
denize sıfır konumdadır. Toplam 346 odası bulunan tesis çam ağaçları içerisinde, Torosların Akdeniz ile buluştuğu noktada eşsiz plajı ve 

insana dinginlik yaşatan dokusu içerisinde sizleri dinlendirici dünyasına davet ediyor.

Her Şey Dahil
PALOMA FORESTA RESORT
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OdalarYemek

İçecek

√ Ana Restoran’da açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve  
 akşam yemeği (mevsimsel organik ürün sunumlarıyla) 
√ Geç kahvaltı
√ Snack servisi ve gece snack servisi
√ Kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyu
√ Ana Restoran’da öğle ve akşam yemeği sırasında 
 dondurma servisi
√ Pastane: kahve, çay, taze pasta ve kurabiyeler
√ 6 A’la Carte Restoran (Rezervasyonlu-24 saat önce) 
 Ücretsiz: Uluslararası, Ege/Balık, Osmanlı/Kebap
 Ücretli: Uzak Doğu, Steakhouse ve Meksika
√ 24 saat ücretli oda servisi
√ Plaj ve havuz servisi: Plaj ve havuz çevresinde
√ Gurme festivalleri / Özel gün etkinlikleri
√ ’’Çocuklara özel Şef’’ imiz ile küçük misafirlerimiz için 
 daha besleyici, taze ve eğlenceli sunumlar...

√ Girişte hoşgeldiniz kokteyli
√ Belirli yerli & yabancı alkollü içecekler
√ 24 saat açık bar
√ Bar ve Restoranlarda organik şarap servisi 
√ 7 Bar: Piano Bar, Havuz Bar, Sunset Beach Bar,
 Villa Bar, Vitamin Bar, Özel Foresta Lounge, 
    Irish Pub (01.11 -  31.03)
√ Mini Bar her gün su, meşrubat ve bira ile yenilenir.
√ Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi 
√ Geleneksel Türk kahvesi servisi

Standart Odalar 39m2 balkonlu veya teraslı, kara veya 
yandan deniz manzaralı odalardır. Klima (merkezi), 
TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, duş, telefon, 
parke zemin. 

Junior Süitler 48m2 kara tarafı teraslı veya balkonlu, 
deniz manzaralı odalar teraslı olup 1 büyük yatak odası 
bulunmaktadır. Odalarda klima (merkezi), TV, kasa, saç 
kurutma makinesi, mini bar, küvet, duş, telefon, parke 
zemin.

Bahçe Aile Odaları 45m2 büyük balkonlu bahçe 
tarafı odalardır. 1 oturma odası ve yatak odasından 
oluşmaktadır. Split klima, TV, kasa, saç kurutma 
makinesi, mini bar, duş, telefon, taş zemin. 

Aile Süitleri 75m2 oturma odası ve yatak odasından 
oluşmaktadır. Klima (merkezi), TV, kasa, saç kurutma 
makinesi, mini bar, küvet, duş, telefon, parke zemin. 

Villalar 100m2 2 katlı müstakil binalardır. 1. katta oturma 
odası, özel küçük mutfak, mini bar, split klima, taş 
zemin, duşlu banyo,  balkon, TV ve telefon. 2. katta 2 
yatak odası (1 oda çift kişilik yataklı, diğeri 2 adet tek 
kişilik yataklı), banyo, balkon, klima, taş zemin, TV, 
kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, duş, telefon. Villa 
misafirleri için özel villa havuzu & bar bulunmaktadır.
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Plaj voleybolu, basketbol, masa tenisi, mini futbol, 6 tenis kortu, 
boccia, bilardo, dart, tavla, kart oyunları, mini golf, aerobik,
step, streching, Türk hamamı, sauna, fitness merkezi, langırt, 
su jimnastiği, otel genelinde kablosuz internet.

Ücretli Aktiviteler
Sahilde Özel Cabanalar, 10:00-18:00 saatleri arasında özel servis 
ile ücretli olarak, şampanya, taze portakal suyu, taze meyveler, 
pasta ve kurabiyeler, alkollü ve alkolsüz içecekler Cabana 
menü’den servis edilmektedir.

Spa & Wellness, cilt bakımı, vücut bakımı, yüz bakımı, çeşitli 
masajlar uygulanmaktadır. Hydo Terapi  ve özel uygulamalar 
mevcuttur. 

Su Sporları, banana, jet ski, ringo, paraşüt, rüzgar sörfü ve 
katamaran dersleri (lisanslı dışarıdan özel şirket). Su sporları 
hava koşulllarına bağlı olarak Mayıs ikinci hafta itibarıyla faaliyet 
göstermektedir.

Kara Sporları, Tenis kortu ışıklandırması, tenis dersleri, tenis raketi 
ve topları. 

Diğer Hizmetler
Alışveriş olanakları mevcuttur. Kuaför (ücretli), bebek bakıcısı 
(isteğe bağlı ve ücretli), doktor ve hemşire servisi (ücretli), 
çamaşırhane servisi (ücretli), açık otopark (ücretsiz), merkezi 
klima (hava koşullarına bağlı).

Özel Notlar
Evcil hayvanlar kabul edilmemektedir. Engelli odaları mevcut 
olup rezervasyon aşamasında bildirilmesi gerekmektedir. 
Toplantı salonları bulunmaktadır. 

Ücretsiz AktivitelerÖzel Hizmetler
Villalar & Executive Süitler, girişte taze meyve, taze çiçek 
ve organik şarap √ Turn down hizmeti √ Bornoz ve terlik 
√ 24 saat oda servisi (alkollü içecekler hariç) √ A’la Carte 
Restoranlarda rezervasyon önceliği √ Saat 17:00’de günlük 
kurabiye ve çay servisi yapılmaktadır.

Junior & Family Süitleri, girişte taze meyve, taze çiçek ve 
organik şarap √ Turn down hizmeti √ Bornoz ve terlik  
Aile Konfor Paketi bahçe aile odası ve Aile Süit’lerinde 
ücretsiz isteğe bağlı mevcut set-up’lar kullanılmaktadır. 

Bebek & Çocuk Paketi (0-4), biberon ısıtıcısı, bebek küveti, 
bebek yatağı, bebek telefonu, biberon sterilize makinesi ve 
bebek arabası rezervasyon aşamasında bildirilmek kaydı ile 
müsaitlik durumunda temin edilmektedir. 

Paloma Hediye Çantası, Oyuncak, boyama kitabı ve 
kalemleri ile aktivite çantası. 

Havuz & Plaj
Otelde plaj havlusu, şezlong ve gölgelik ücretsizdir. Kapalı 
havuz, sessiz havuz (sadece yetişkinlere özel), 3 kaydırak ile 
kaydıraklı havuz, çocuk havuzu, villa havuzu, aktivite havuzu. 

Canlı müzik, günlük animasyon şovları, canlı performans özel 
şovlar, disko (23:00-02:00).
Mini Kulüp, 04-12 yaş arasındaki çocuklar için 10:00 - 22:00 
saatleri  arasındadır (Uzatılan saat aralığı ile). Havuz oyunları, 
çocuk animasyonu, oyun alanı ve mini disko bulunmaktadır. 
Teenage Club 13 - 16 yaş arası gençler için sosyal medya 
köşesi, Xbox , DJ dersleri ile disko, lounge ve oyun odası. 
01.04 - 31.10 tarihleri arasında açıktır.

Eğlence
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PALOMA PASHA RESORT

İzmir’in Özdere ilçe merkezine 1 km, Kuşadası’na 35 km, İzmir’e 55 km, Adnan Menderes Havalimanı’na ise 50 km mesafededir.
Denize sıfır konumunda yer alan otelimizde, toplam 268 oda bulunmaktadır. 

Doğayla uyum içinde, ormana hiç zarar verilmeden tasarlanan mekanda yüzme havuzu oteli doğal bir biçimde sarmalar. 
Sesten uzak bir alanda, harikulade kumlu plaja sahip bir koyda bulunur. 

Denizin olağanüstü manzarası ve peyzaj düzenlemeli bahçesi ile özenle hazırlanmış standart odalarının yanı sıra, konforlu havuz odaları ve 
teras suitleri ile çiftler için eşsiz zamanlar yaşatmaktadır.

Her Şey Dahil
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√ Ana Restaurant’ta açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve akşam  
    yemeği (mevsimsel organik ürün sunumlarıyla) 
√ Geç kahvaltı
√ Kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyu
√ Ana Restaurant’ta öğle ve akşam yemeği sırasında 
 dondurma servisi 
√ Snack servisi ve gece snack servisi
√ Pastane: taze pasta ve kurabiyeler, kahve ve çay servisi 
√ 4 A’la Carte Restaurant (Rezervasyonlu-24 saat önce) 
 Ücretsiz: Uluslararası, Ege/Balık, Osmanlı/Kebap
 Ücretli: Barbeque
.√ Barbecue with service charge
√ 24 Saat ücretli oda servisi
√ Plaj ve havuz servisi: Plaj ve havuz çevresinde snack yiyecek   
   ve serinletici içecek servisi (belirli zamanlarda) 
√ Gurme festivalleri / Özel gün etkinlikleri
√ ’’Çocuklara özel Şef’’ imiz ile küçük misafirlerimiz için  
  daha besleyici, taze ve eğlenceli sunumlar...

Standart Odalar 33m2  kara ve deniz manzaralı, 
balkon, sofa, klima (merkezi), TV, kasa, saç kurutma 
makinesi, mini bar, duş, telefon.

Havuz Geçişli Oda 33m2 Özel teraslı ve direkt havuza 
girişli, sofa, klima (merkezi), TV, kasa, saç kurutma 
makinesi, mini bar, duş, telefon.

Aile Süitleri: 65m2, deniz manzaralı 1 yatak odası, 
1 oturma odası ve 2 banyo, balkon, sofa, klima 
(merkezi), TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, 
duş, telefon.

Teras Süiti are 70 m2, büyüklüğünde direkt deniz 
manzaralı,1 yatak odası, özel Türk Hamamı ve 100 
m2 büyüklüğünde özel jakuzili, sofa, klima (merkezi), 
TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, duş, 
telefon.

Yiyecek

İçecek
√ Girişte hoşgeldiniz kokteyli
√ Belirli yerli & yabancı alkollü içecekler
√ Bar ve Restaurantlarda organik şarap servisi 
√ 24 saat açık bar
√ 6 Bar: Piano Bar, Teras Bar, Havuz Bar, Jazz Bar, Vitamin   
   Bar, Disko Bar 
√ Mini Bar her gün su, meşrubat ve bira ile yenilenir.
√ Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi 
√ Shisha Lounge’da Nargile (ücretli) 
√ Geleneksel Türk kahvesi servisi 

Odalar
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Otel genelinde kablosuz internet.   
Kara sporları, tenis, basketbol, mini futbol, mini golf, boccia, 
masa tenisi, aerobik, jimnastik, dart, kart oyunları, okçuluk. 
Fitness merkezi, Türk hamamı, sauna.
Su sporları deniz bisikleti, kano, su jimnastiği, su topu. 

Ücretli Aktiviteler
Spa & Wellness, güzellik merkezinde cilt bakımı, vücut bakımı, yüz 
bakımı ve çeşitli masajlar uygulanmaktadır.

Su Sporları, banana, jet ski, ringo, paraşüt, rüzgar sörfü dersleri, 
patriot - tüm motorlu su sporları  (dışarıdan özel şirket). Su sporları 
hava koşulllarına bağlı olarak Mayıs ikinci hafta itibarıyla faaliyet 
göstermektedir.

Kara Sporları, tenis kortu ışıklandırması, tenis dersleri, tenis raketi ve 
topları. 

Diğer Hizmetler
Alışveriş olanakları mevcuttur, kuaför (ücretli), bebek  bakıcısı 
(isteğe bağlı ve ücretli), doktor (ücretli) ve hemşire servisi (ücretsiz), 
çamaşırhane servisi (ücretli), açık otopark (ücretsiz),merkezi klima 
(hava koşullarına bağlı). 

Özel Notlar
Evcil hayvanlar kabul edilmemektedir. Engelli odaları mevcut olup 
rezervasyon aşamasında bildirilmesi gerekmektedir. Toplantı 
salonları bulunmaktadır. 

Ücretsiz AktivitelerÖzel Hizmetler
Teras Süit, Geniş teras ve direkt deniz manzarasına sahiptir. 
√ Ferah banyosu ve özel Türk Hamamı √ Rahat oturma alanı
√ Girişte taze meyve ve organik şarap √ Saat 17:00’ de günlük 
kurabiye ve çay servisi  √ Turn down hizmeti, bornoz, terlik  
√ Özel jakuzili terası √ Terasta kahvaltı (rezervasyonlu-isteğe 
bağlı) √ A’la Carte Restaurantlarda rezervasyon önceliği  
√ 24 Saat oda servisi (alkollü içecekler hariç).
Aile Konfor Paketi, aile Süitlerinde ücretsiz isteğe bağlı mevcut 
setuplar kullanılmaktadır. 
Bebek & Çocuk Paketi (0-4), biberon ısıtıcısı, bebek yatağı, 
bebek küveti, bebek telefonu, biberon sterilize makinesi ve 
bebek arabası rezervasyon aşamasında bildirilmek kaydı ile 
müsaitlik durumunda temin edilmektedir.
Paloma Hediye Çantası, Oyuncak, boyama kitabı ve kalemleri ile 
aktivite çantası.

Plaj & Havuz
Otelin ince kumlu plajı mevcuttur. Otelde plaj havlusu, şezlong 
ve gölgelik ücretsizdir. Kapalı havuz, ana bina etrafında doğa 
ile uyum içerisinde dizayn edilmiş açık havuzu, 3 kaydırak ile 
kaydıraklı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Kapalı havuz 
15.05-15.10 tarihleri arası kullanıma kapalıdır.

Canlı müzik, günlük animasyon şovları ve canlı performans özel 
şovlar, disko.
Mini Kulüp, her gün 10:00-12:00 & 14:00-17:00 saatleri arası 4-12 
yaş arası çocuklar için mini disko, oyun alanı.
Teenage Club, 13-16 yaş arası genç misafirlerimiz için Sosyal 
medya köşesi, Playstation ve wii oyunları. 01.04 - 31.10 tarihleri 
arası açıktır.

Eğlence
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Kuşadası’nın ana caddesinde, yat limanının karşısında yer almaktadır ve alışveriş merkezlerine çok yakın bir konumdadır. 
Sahile 200 m, şehir merkezine 500 m ve İzmir Havaalanına 70 km mesafededir. 

Otelde 72 oda bulunmaktadır. Sadece yetişkinler için olup 16 yaş üstü misafirlere açıktır.

YARIM PANSİYON
SENTIDO MARINA SUIT
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√ Ana Restaurant’ta kahvaltı ve akşam yemeği (mevsimsel  
 organik ürün sunumlarıyla)
√ Geç kahvaltı
√ Pastane (10:00 - 18:00 arasında ve ücretli)
√ Öğle yemeği A’la Carte menü (ücretli) 12:30 - 17:00
√ Yat limanı manzaralı Ala Carte restoran (ücretli)
√ Oda servisi (07:00 - 22:00 arasında ve ücretli)
√ Akşam yemeği açık büfe (19:00 - 22:00)

Junior Süitler 41 m2 split klima, TV, telefon, kasa, 
minibar (ücretli), banyo (duş), ve saç kurutma makinesi 
bulunmaktadır. Odalar alt zemin katta bulunmaktadır.

Süit Odalar 41 m2 split klima, oturma grubu, minibar 
(ücretli), banyo (duş), TV, telefon, kasa ve saç kurutma 
makinesi bulunmaktadır. 

Executive Suite Odalar 41 m2 havuz veya deniz 
manzaralı, split klima, oturma grubu, su ısıtıcı ve kahve 
çay servisi, minibar (ücretli), banyo (duş), TV, telefon, 
kasa ve saç kurutma makinesi bulunmaktadır.

Executive Teras Suite 41 m2  deniz manzaralı ve 
terasında 2 adet şezlong bulunmaktadır. Split klima, 
oturma grubu, minibar (ücretli), banyo (duş), TV, telefon, 
kasa ve saç kurutma makinesi bulunmaktadır.

Yiyecek

İçecek
√ Girişte hoşgeldiniz kokteyli ve 1 şişe su
√ Tüm odalarda su ısıtıcısı, çay ve kahve servisi
√ 2 Bar: Pool Bar (10:00 - 22:00) ve Lobby Bar (19:00 - 02:00)
√ Belirli Yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretli
√ Odalarda minibar ücretlidir.

Yolun karşısında halk plajı mevcuttur. 1 açık yüzme havuzu 
bulunmaktadır. Havuzda şezlong, gölgelik ve havlu ücretsizdir. 

Haftada 1 defa canlı müzik & etkinlikler (21:30-23:30). Fitness 
merkezi, masa tenisi, bilardo, dart, su jimnastiği, aerobik, 
streching, tavla, kart oyunları.

Engelli odaları mevcut olup rezervasyon aşamasında 
bildirilmesi gerekmektedir. Döviz işlemleri, doktor ve 
hemşire servisi (ücretli), çamaşırhane hizmeti (ücretli), 
TV odası, Toplantı salonu ve otel genelinde ücretsiz 
kablosuz internet bulunmaktadır. 

Odalar

Plaj & Havuz

Eğlence
Diğer Hizmetler
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Paloma Vacation Card’ın
Ayrıcalıklı Dünyasına Hoşgeldiniz!
Vacation Card üyesi olarak, Paloma otellerinin size özel sunduğu ayrıcalıkların keyfine varın. Her konaklamanızda puanları toplayın ve bedava tatil kazanın.

*  P u a n  h e s a p l a m a l a r i n i  w w w . p a l o m a h o t e l s . c o m / v a c a t i o n c a r d  s i t e m i z d e n  g o r e b i l i r s i n i z .

Paloma Hotels geleneksel ve olağanüstü hizmeti ile siz değerli misafirlerimize uzun 
yıllardır hizmet vermektedir. Türkiye’nin önde gelen saygın resort otellerinden 
biri olmamızdaki başarımızın altında yatan misyonumuz “misafirlerimizi evinde 
hissettirmektir”.
Kaliteli hizmet ve misafirimizin bize duyduğu güven nedeni ile misafirlerimizin üçte 
birinden fazlası otellerimizde tekrardan konaklamaktadırlar.
Paloma Hotels Vacation Card üyesi olarak sizlere aşağıdaki avantajları sunuyoruz;
• www.palomahotels.com adresinden kart numarası belirtilerek direkt yapılan 
rezervasyonlarınızda özel fiyatlar,

√ Rezervasyonlarınızda öncelik,
√ Tesis müsaitlik durumuna göre bir üst oda kategorisine geçiş imkanı,
√ Öncelikli check-in,
√ Otele giriş gününüzde odanıza meyve ve şarap ikramı,
√ Odanıza ücretsiz bornoz ve terlik servisi,
√ Gün sonunda tekrar oda servisi,
√ An extra VIP room service at the end of the day,
√ SPA merkezinde masaj, hamam, sauna ve su sporlarında
 %20 indirim hakkı, sadece programa katılan otellerde geçerlidir,
√ Otellerimizin müsaitlik durumuna göre çıkış gününüzde saat
 15:00’e kadar odadan geç çıkış hakkı.

Apple IOS ve Android uygulamalarımızı yüklemek 
için yandaki QR kodu kullanabilirsiniz!

PALOMA Hotels konsept ve servislerimiz ile ilgili daha fazla bilgi, en son haberler ve güncellemeler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
www.palomahotels.com Ziyaret Edin!!!

Otelimiz bünyesinde kurduğumuz çevre yönetim sistemi ile siz misafirlerimizin 
konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol 
altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza 
indirilmesi edilmesi hedeflenmektedir.
Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı 
azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve 
mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.
Sürekli büyüyen PALOMA Hotels grubu otellerine her geçen yıl bir yenisi eklenmekte 
veya mevcut otellerimiz büyütülmektedir. Ancak İnşaat aşamasında en önem verdiğimiz 
detay doğal hayatın sürdürülebilmesidir. Arazide bulunan tek bir ağaç bile yok 
edilmesin diye projelerimiz hassasiyetle hazırlanmaktadır.

CEVRE ILE ILGILI KAZANDIGIMIZ ODULLER

PETA | “Hayvanların Kahramanı”
TUI | “Çevre Şampiyonu”
TUI | “Hayvan Dostu Otel”
WWF - Türkiye | “Türkiye’nin Canı Kampanyası”
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
“Çevre Dostu Kuruluş”
YEŞİL YILDIZ | “Çevreye Duyarlı
Konaklama Tesisi Belgesi”
UNESCO |  “Dünya Su Günü”
UNESCO | “World Water Day”

Sosyal Medyadan yeniliklerimizi takip edin!

T e s i s  m u s a i t l i k  d u r u m u n a  g o r e  b i r  u s t  o d a  k a t e g o r i s i n e  g e c i s  i m k a n i !
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