
WE’VE GOT THE
PLANET COVERED!
DÜNYAMIZA SAHiP ÇIKIYORUZ!
Save Energy.
Kaynaklarımızı doğru kullanıyoruz.



Through our environmental 
management system, we 

aim to control the amount 
of water, power and energy as 

well as the chemical and solid 
waste we use so we can minimize 

environmental damage without 
compromising comfort. 

By implementing sustainable tourism 
principles and taking precautions such as updating 

and replacing systems, our use of natural resources has 
decreased. This means that each year we continue to minimize 
environmental damage.

Every other year Paloma Hotels Group grows with either a 
newly built hotel or a completely renovated one. Even during 
our construction period, the most important detail for us is to 
protect the surrounding natural environment. Our projects are 
always carefully planned and prepared every step of the way 
in this respect; even to the point of avoiding the destruction 
of a single tree.

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 
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 hazırlanılmaktadır.

awards - ÖDÜLLERİMİZ
With responsibility and respect we began projects to 
reduce unnecessary energy consumption to help protect 
against global warming. Our following projects deserved 
to be awarded for such reasons:

Çevreye olan saygımız ve sorumluluğumuz, çevreyi koruyabilmek 
ve küresel ısınmaya önlem olarak gereksiz sarfiyatları azaltmak 
için başlatmış olduğumuz bu çalışmalarımız birçok çevre 
ödülüne layık görülerek bizi gururlandırmıştır. Bu ödüllerimiz:

Travelife: We believe that tourism is able to develop 
not only the lives of the local community but also the 
surrounding environment and economy. That is why the 
sustainability of the local area is the basis of our policy. 
Travelife ensures that tour operators and hotels adhere to 
and promote this consistently, which is why all the hotels 
within our company were awarded with the Travelife Gold 
Award.

Turizmin yerel toplumların yaşamlarını ve çevrelerini 
geliştirebileceğine inanıyoruz; bu sebeple gidilecek yerlerin 
sürdürülebilirliği, bakış açımızın temelini oluşturmaktadır. 
Travelife, tur operatörlerinin ve otellerin bunu öne çıkarmasını 
sağlamaktadır. Bu bağlamda şirketimiz bünyesinde bulunan tüm 
otellerimiz Travelife Gold Award ile ödüllendirilmiştir.

Blue Flag: Blue Flag is an international environmental 
award which is given to qualified beaches and marinas 
with the required standards. It’s the symbol of a clean, 
well-groomed, well-equipped, safe, civilized and therefore 
a sustainable environment. It represents highly qualified 
environmental management which gives importance to 
clean sea water for beaches as well as environmental edu-
cation and training. All of our hotels within our company 
were awarded with this International Blue Flag award.

Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve 
marinalara verilen uluslar arası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, 
donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar, sürdürülebilir bir çevrenin 
sembolüdür. Plajlar için özünde temiz deniz suyu sonrasında da 
çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, gerekli donanıma 
sahip iyi bir çevre yönetimini temsil etmektedir. Otellerimiz plajları 
uluslar arası mavi bayrak ödülüne sahiptir.

•	 PALOMA	Renaissance Antalya
 Beach Resort & SPA, Beldibi
•	 PALOMA Grida Resort & SPA, Belek
•	 PALOMA Oceana Resort, Side
•	 SENTIDO Perissia, Side
•	 PALOMA Pasha Resort, Özdere
•	 PALOMA Club Sultan, Özdere

•	 PALOMA	Renaissance Antalya
 Beach Resort & SPA, Beldibi
•	 PALOMA Grida Resort & SPA, Belek
•	 PALOMA Oceana Resort, Side
•	 SENTIDO Perissia, Side
•	 PALOMA Pasha Resort, Özdere
•	 PALOMA Club Sultan, Özdere
•	 SENTIDO Sultan Beldibi, Beldibi
•	 SENTIDO	Marina	Suites

PALOMA Hotels
Environmental 

Movement brochure 
is printed on 100 % 

recycled paper.

PALOMA Hotels Çevre 
Hareketi Broşürü

%100 geri dönüşümlü 
kağıda basılmıştır.
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Environmental champion: Since 1996, the German 
market researchers have asked the question, ‘How would 
you rate the measures taken to reduce the burden on the 
environment by your resort / hotel?’’ Hotel guests rate the 
hotel between 1 (very good) to 5 (very critical) and these 
results are evaluated at the end of each year. Only 10 
hotels worldwide are qualified for this ‘’TUI Environmental 
Champion’’ award who are presented with special “TUI 
Environmental Champion” phrases in TUI catalogues. We 
have achieved this rare award it’s very precious to us. We 
thank our guests from the bottom of our hearts for their 
ratings.

TUI Alman Pazar araştırmasının anketinde 1996 yılından 
bu yana “Çevre üzerindeki yükü azaltmak için tatil otelinizin 
aldığı önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu mevcuttur. 
Misafirler 1 (çok iyi) ila 5 (çok kritik) arasında not değerlendirmesi 
yapabiliyorlar. Bu anketin sonuçları her yılın sonunda 
değerlendirilmektedir. Dünya üzerinde bulunan tüm TUI otelleri 
arasından misafirlerimizin “çok iyi” değerlendirilmesine layık 
görülen sadece 10 tanesi “TUI Çevre Şampiyonu” ödülünü 
almaya hak kazanabiliyor. Bu oteller TUI kataloglarında özel 
“TUI Çevre Şampiyonu” ibareleri ile yer almaktadırlar. Siz 
misafirlerimizin takdiri ile alınan bu ödül bizim için çok değerlidir.

PETa ‘hero to animal’ award: People for the   
Ethical Treatment of Animals (PETA), has awarded our 
animal rights activist and pet-friendly hotels for showing 
sensitivity towards animals. 

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) örgütü, 
hayvan haklarının savunucusu ve hayvan dostu olan şirketimiz 
otellerini duyarlılığımızdan ötürü ödüllendirmiştir.

TUI Pet Friendly:  TUI “Pet Friendly Hotel” award. 

TUI Hayvan Dostu Otel” ödülüne layık görüldü.

UNEsCO:  World Water Day.  Dünya Su Günü.

wwF -  Turkey’s Heart Campaign: The Paloma 
Family have adopted an endangered animal through 
WWF-Turkey. WWF-Turkey works to protect species such as 
sea turtle, groupers, dolphin and jungle cat for the health 
of ecosystems research, monitoring and protection. We are 
also supporting by adopting an endangered species and 
the work they do.

Paloma Ailesi olarak wwf-Türkiye aracılığı ile nesli tükenmekte 

olan bir hayvan evlat edindik.   WWF-Türkiye, ekosistemlerin 

sağlığı açısından gösterge türler arasında yer alan deniz 

kaplumbağası, orfoz, yunus ve saz kedisi hakkında araştırma, 

izleme ve koruma çalışmalarını yürütüyor. Biz de nesli tehlike 

altında olan bir türü evlat edinerek, o türü korumak için yürütülen 

çalışmalara destek olduk. 

GREEN STAR
Certificate of

Environmentally Friendly
Accommodation

Establishment
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CaT HOUsE - KEDİ EVİ
The cat houses that you’ve seen in the 
hotel gardens are specially designed for 
cats. Our cats are regularly checked by a 
veterinarian who suggests feeding them 
with dry cat food which helps prevent 
parasites and disease. Therefore, if you 
want to feed the cats, we kindly ask you 
to give them dry food in the house. Please 
note that any food you give, except dry 
food, will threaten our cats’ health. 

Otel bahçesinde göreceğiniz kedi evleri kedilerin 
beslenmesi ve barınması için tasarlanmıştır. 
Kedilerimiz veteriner hekim kontrolündedir. 
Veterinerimiz kedilerimizde herhangi bir parazit 
ve rahatsızlık olmasını engellemek amacı ile 
kuru mama dışında gıdalarla beslenmemelerini 
önermiştir. Bu nedenle siz misafirlerimizden 
kedilerimizi beslemek istediğinizde kedi evinde 
bulunan kuru mamalardan vermenizi rica 
ederiz. Unutmayınız ki kuru mama dışında 
vereceğiniz her gıda kedilerimizin sağlığını 
tehdit etmektedir. 
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Woodpeckers, our hedgehogs that occasionally appear, loggerhead turtles, our curious 
chameleon, our carettas on the beaches, pigeons nesting, ducks, squirrels, sparrows, 
pigeons, dovetails.

Sincaplarımız, serçelerimiz, kumrularımız, kırlangıçlarımız, ağaçkakanlarımız, nadiren ortaya çıkan 
kirpilerimiz kaplumbağalarımız, meraklı bukalemunumuz, plajlarımızın evsahibi carettalarımız, 
güvercinlerimiz, ördeklerimiz.

MYRTUS COMMUNİS | MERSİN
The plant is a small tree, growing to 5m tall. 
The upper surface of the trunk is shiny and 
hard as leather but the lower surface is dull. 
Pea-sized edible fruit are purple/black in 
colour (or white in Autumn) and taste sweet 
and spicy.

Çoğunlukla kısa bazen de 4-5 m kadar 
boylanabilen sürekli yeşil bir çalıdır. Gövdenin üst 
yüzeyi parlak, deri gibi sert, alt yüzü mattır. Nohut 
büyüklüğündeki yalancı üzümsü meyveleri 
sonbaharda olgunlaştığı zaman siyah mavimsi 
veya beyaz renktedir. Tatlı ve baharatlıdır. 

LAURUS | DEFNE
Laurus nobilis is a small Mediterranean 
evergreen tree with small blackish berries 
and glossy aromatic leaves used for 
flavouring in cooking; also for alternative 
medicine.

Defnegillerden, her mevsim yeşil kalabilen, güzel 
kokulu ve yapraklarının kullanım alanı oldukça 
geniş olan bir çalı veya ağaç türü. Yemeklere 
lezzet kattığı gibi alternatif tıpta da birçok yararı 
vardır.

STORY OF LAURUS | DEFNE AĞACI HİKAYESİ
According to ancient Greek mythology, Apollo, son of Zeus (God of Light), saw a beautiful 
young girl under the shade at side of River Peneus. This beautiful girl’s name was Daphne 
and Apollo fell in love with her at first sight. Daphne enjoyed walking alone in the depths 
of the forests, chasing & hunting wild animals in the moonlight. But Daphne had sworn to 
herself that she would forever live all alone because she hated all men and marriage was 
always certainly out of the question too!

But Apollo kept pursuing her. He wanted talk to this beautiful girl, but Daphne began to run 
because she was scared of him. He simply couldn’t convince her. One time Daphne was so 
frightened she ran and ran until she could run no more. She was so tired and had no more 
power left inside of her she began to beg Mother Earth to help her.

“Oh Mother Earth, cover me, hide me and save me”

FloraPALOMA HOTELS
ENVIRONMENTAL MOVEMENT ÇEVRE HAREKETİ

PALOMA HOTELS
ENVIRONMENTAL MOVEMENT ÇEVRE HAREKETİFauna
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After a while Mother Earth heard the crying 
and Daphne began to feel her legs toughen 
and become like wood. Her chest was 
covered with a grey-coloured shell, her hair 
turned into leaves and her arms became 
branches. Even Daphne’s small feet were 
planted into the depths of the earth.

Apollo was so surprised when Daphne 
turned into a tree while trying to hug his 
beloved one. Since then, Apollo’s favourite 
tree was the laurel and he even wore the 
leaves as a crown.

Eski Yunan Mitolojisine göre Zeus’un oğlu Işık 
Tanrısı Apollon bir gün Thessalia’da kıyıları ağaçlarla gölgelenen Peneus ırmağı kenarında, güzel 
genç bir kız gördü. Bu güzelin adı Daphne idi ve Apollon görür görmez ona aşık olmuştu. Daphne 
ormanların derinliklerinde dolaşmaktan zevk alıyor, ay ışığında yabani hayvanları kovalamak 
avlamak en büyük eğlencesi idi. Yalnız başına dolaşmayı çok seviyordu. Dahası Daphne hayatı 
boyunca yalnız yaşamaya yemin etmişti. Erkeklerden nefret ediyordu bu yüzden evlenmeyi kesinlikle 
istemiyordu.

Fakat Apollon ona delicesine tutulmuş peşini bırakmıyordu. Ormanda karşılaştıklarında Tanrı 
Apollon güzeller güzeli bu kızla konuşmak istedi ancak Daphne ondan korkarak koşmaya başladı. 
Apollon ne dediyse onu durmaya ikna edememişti, Daphne korkmuştu bir kere. Yorgun düşene kadar 
koştu koştu, daha fazla koşacak gücü kalmadığında yere yıkıldı ve toprak anaya yalvarmaya başladı.

“Ey toprakana beni ört beni sakla, kurtar” Toprak ana onun yakarışını duymuştu, az sonra Daphne 
yorgunluktan ağrıyan bacaklarının sertleştiğini, odunlaşmaya başladığını hissetti. Gri renginde bir 
kabuk göğsünü kapladı. Güzel kokulu saçları yapraklara dönüştü ve kolları dallar halinde uzandı, 
küçük ayakları ise kök olup toprağın derinliklerine doğru indi.

Apollon sevdiği kıza sarılmak isterken bu Defne ağacına çarpınca şaşırdı. O günden sonra Defne 
ağacı Apollonun en sevdiği ağaç oldu, ve defne yaprakları genç tanrının saçlarının çelengi oldu. 

Kahramanlara ödül olarak defne yapraklarından yapılma taçlar taktılar.

ORANGE | PORTAKAL
The Citrus Sinensis oranges are widely 
grown in the Mediterranean basin. After 
white and fragrant flowers, the period of 
fruit begins. 

Akdeniz Bölgesine özgü bir ağaçtır. Beyaz 
ve güzel kokulu çiçeklerden sonra ( Bahar 
aylarında) meyve dönemine girer.

CYXAS | SİKAS
Is one of the rare plants. Does not like the 
heat just like the date plant. Does not bear 
fruit. The leaves are dark green.

Nadir bitkilerden biridir. Çok sıcak ortamı 
sevmez. Hurmaya benzer. Süs bitkisidir. Meyvesi 
olmaz. Yaprakları koyu renklidir.

PALMS | PALMİYE
Many varietes are available in these rare 
plants. They do not like water. Its trunk is 
hard and it has long pointed leaves perfect 
for trapping and saving the water.

Birçok çeşidi bulunur. Çok suyu sevmez. Gövde 
kabuklu, yaprak dalları uzun ve seyrektir.

PUMILA | BATAK SAZLIĞI
They can be found near the water and have 
variable colours. Generally, leaves are thin, 
long and sharp as a knife. They bloom in 
winter.

FloraFlora PALOMA HOTELS
ENVIRONMENTAL MOVEMENT ÇEVRE HAREKETİ

PALOMA HOTELS
ENVIRONMENTAL MOVEMENT ÇEVRE HAREKETİ
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Genellikle su kenarlarında çok bulunur. Bir çok 
renk çeşidi vardır. Yapraklar ince uzun ve yanları 
çok keskindir. Kış aylarında çiçek açarlar.

LANTANA CAMARA | ÇALI MİNE
Grows in hot and warm areas and come in a 
variety of colours.

Ilıman ve sıcak bölgelerde yetişir. Bir çok çeşidi 
vardır. Değişik renkleri vardır.

WHITE MAGNOLIA   
BEYAZ MANOLYA
It loves fresh earth, has different sizes and 
sorts, its flowers are white and purple.

Taze toprağı sever. Çok büyük boylara 
ulaşabildiği gibi, değişik türlerini de görmek 
mümkündür. Beyaz ve mor çiçek açar.

DATE TREE | HURMA
It comes in many different types but always 
flowers and gives fruit in the summer.

Bir çok türü bulunur. Yazın salkım meyve verir.

CALLISTEMON CITRINUS
FIRÇA ÇALI 
It blooms in June and July. Its leaves are 
drooping due to the weight of the flowers.

Dik formlu bir bitkidir. Haziran ve Temmuz 
aylarında çiçek açar. Çiçeklerin ağırlığından 
dalları sarkar.

OLIVE TREE | ZEYTİN
The olive tree, Olea Europaea, is an 
evergreen tree native to the Mediterranean. 
In summer, after the flowering period, the 
fruit period begins. Olives ripen from green 
to black in both September and October. 

Akdeniz bitki örtüsünün tek ismi olarak 
adlandırabiliriz. Bir çok çeşidi bulunur. Yaz 
aylarında çiçek döneminden sonra meyve 
dönemi başlar. Eylül ve Ekim aylarında 
olgunlaşır.

PINUS PINEA | FISTIK ÇAMI
This tree has been cultivated throughout the 
Mediterranean region. It grows to a height 
of 20m and the leaves are surprisingly 6.8 m 
long. Its fruits (pine nuts) are inside an oval 
shaped shell.

Akdeniz’e özgü sahil bitkisidir. Yüksekliği 20 m, 
dal yaprak genişliği 6.8 metreye kadar ulaşır. 
Meyveleri ovaldir. Kabuk içinde fıstıkları vardır.

CHILE PINE | ŞİLİ ÇAMI
Originally from Chile, this tree belongs to 
the pine family. It grows to 40 m high and 
can live 700-800 years, if the conditions are 
right. 

Çamgiller familyasındandır. Anavatanı Şili’dir. 
Yüksekliği 40 metreye ulaşır. Eğer uygun 
koşullarda yetiştirilirse 700 – 800 yıl yaşadığı bilinir.

FloraFlora PALOMA HOTELS
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BANANA | MUZ
It flourishes in hot environments and 
dislikes water. It’s leaves grow large just 
before the fruit grow to protect them from 
the sun. At first they look like bunches of 
purple grapes but fully grown are normally 
15-20cm long.

Sıcağı çok sever. Çok aşırı su sevmez. Büyük uzun 
yaprakları vardır. Meyve döneminden önce 
büyük bir salkım oluşur. Uç rengi morumsudur. 
Sonra meyve dönemine geçer. Salkım 15 – 20 
cm arasında olur.

MANDARIN | MANDALİNA
It is an evergreen tree native to the 
Mediterranean, it can live almost all areas. 
Loves humus soil. Has several sorts. 

Akdeniz bölgesine uygundur. Deniz sahiline çok 
yakın olmamak şartı ile her alana dikilir. Humus 
toprağı sever. Birkaç türü bulunur.

LEMON | LİMON
It has been cultivated throughout the 
Mediterranean region. Does not like the 
water. There are several kind of this tree all 
with sour yellow fruits. Has beautiful smell-
ing flowers. 

Akdeniz Bölgesi’ne özgü bir bitkidir. Çok suyu 
sevmez. Birkaç türü bulunur. Meyve kabuğu sarı 
ve ekşimsidir. Çiçekleri güzel kokuludur.

LOQUAT | MALTA ERİĞİ
Eriobotrya is a genus of about ten species 
of large evergreen shrubs and small trees, 
native to east and southeast Asia, mostly 
warm areas. In winter,its flowers are a dirty 
white colour.

Halk dilinde yeni dünya olarak da bilinir. Sıcak 
bölgelerde yetişir. Kışın kirli beyaz çiçekler açar. 

BAUNGAINVIELLA | BEGONVİL
This evergreen tree is native to the 
Mediterranean. It has thorny leaves and has 
various coloured flowers. 

Akdeniz Bölgesi bitkisidir. Yaprakları dikenlidir. 
Bir çok rengi vardır.

DATURA
Body is very soft with light green leaves. 
It is known as ‘bell flower’. It blooms in 
September. 

Gövdesi çok yumuşak, yaprakları hafif yeşildir. 
Halk dilinde Çan Çiçeği olarak bilinir. Eylül 
ayından itibaren çiçek açmaya başlar

HEDERA 
It is labelled as a weed in a number of areas 
where it has been introduced as it quickly 
spreads and covers the garden. It is used 
for slopes and in garden beds as a ground 
cover.

Orman sarmaşığı olarak bilinir. Değişik türleri 
vardır. Yamaç dikimlerinde kullanılır. 

FloraFlora PALOMA HOTELS
ENVIRONMENTAL MOVEMENT ÇEVRE HAREKETİ
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FRUIT TREES IN OUR GARDEN 
AND HARVEST TIME
BAHÇEMİZDEKİ MEYVE AĞAÇLARI 
VE HASAT ŞENLİĞİ
At our hotels, there are a variety of fruit 
trees. Our guests are able to collect the 
fruits at the different seasons, at harvest 
time and eat some. 

Tesislerimizin bahçelerinde bir çok farklı meyve 
ağacı bulunmaktadır. Farklı mevsimlerde mey-
velerin hasat zamanlarında katılmak isteyen 
misafirlerimizle meyveler toplanır. Toplanan 
meyveler de misafirlerimize ikram edilir.

RUBBISH BINS WITH WASTE SEPARATION 
AYRIŞTIRMALI ÇÖP KOVALARI
Used batteries can be placed in the red boxes or bins at reception. These batteries are 
collected and disposed of without harming the environment. Waste decomposition is 
very important for nature as well as for us. Therefore we have plastic, paper and organic 
recycling bins palced around all our hotels. In this way we also help provide protection of 
hundreds of trees by recycling with licensed companies.

Kullanılmış boş pillerinizi resepsiyondaki kırmızı atık pil kutu veya bidonlarına atarak pillerin doğaya 
zarar vermesine engel olabilirsiniz. Toplanan bu piller TAP’a gönderilerek doğaya zarar vermeden 
imha edilmesi sağlanmaktadır. Atık ayrışımı doğa için ve bizim için çok önemli. O nedenle tesisimi-
zin genel alanlarında sizler için ayrıştırmalı çöp kovaları bırakılmıştır. Ambalaj atıklarını gazete ve 
dergileri bu bölgelere atabilirsiniz. Burada toplanan atıklar geri dönüşüm için lisanslı firmalara belge 
karşılığında teslim edilerek yüzlerce ağacın korunması sağlanmaktadır.

HOBBY GARDEN | HOBİ BAHÇESİ
Our guests can watch the development 
and growth of our products and are able 
to collect and use as they wish. After walk-
ing through the fragrant herbs garden for 
example you could cut some lavenders to 
dry and use as pot pourri.

Hobi bahçelerimizde siz misafirerimizin doğa 
ile daha yakın olması için yine misafirlerimi-
zin dikmiş olduğu ürünlerimizin gelişimini 
seyredebilir ve dilediğinizce ürünlerimizden 
toplayabilirsiniz. Özellikle baharat türü bitki-
lerin ekildiği alanda hoş kokulu bir gezintinin 
ardından topladığınız lavantaları kurutarak 
kullanabilirsiniz.
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You can participate in the development of our natural beautiful 

environment by giving your ideas and suggestions. Please 

contact Guest Relations. 

Çevre ile ilgili önerilerinizi anketimize yazarak doğal güzelliklerimizin 

geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

You can help us preserve our natural water resources. Please 

call reception to advise of any leaks from the taps and toilets. 

By doing this you help the future generation and save valuable 

water sources.

Su sızıntılarını resepsiyona bildirebilirsiniz. Suyu boşa akıtmayarak su 

kaynaklarımızın korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Potable water is very valuable for future generations. Please do 

not spill potable water.

Gelecek nesiller için kullanım suyu çok değerlidir. Lütfen kullanım 

suyunu boşa harcamayınız.

Your linen and towels are changed every three days in order to 

protect the natural sources of our environment. If you wish we 

can change your towels and bed linen earlier. Please place your 

towels in the bath tub and contact the reception for your linen.

Nevresim ve havluların yıkanması için tüketilen doğal kaynakları 

korumak amacı ile odalardaki nevresim ve havlularımız 3 günde bir 

değiştirilmektedir. Daha önce değişimini isterseniz havlularınızı küvet 

içerisine bırakabilir nevresimler için resepsiyona haber verebilirsiniz. 

Please do not throw toilet paper or other waste into the toilet. 

Please use the waste bins.

Tuvaletlere kağıt ve diğer çöpleri atmayınız. Atıklar için çöp kovasını 

kullanabilirsiniz. 
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As PALOMA Hotels, We Help Saving Turkey’s Heart!
PALOMA Hotels olarak Türkiye’nin Canı’na destek olduk!
We live in the fertile lands of Anatolia. We have a natural treasure to be proud of but this nature 
and our future are in danger! The number of species in global scale in Turkey has reached 134. In 
last 30-40 years, most of the natural areas has been irreversibly destroyed.

We, in this worrying process, support ‘’Turkey’s Heart’’ campaing, which is carried on by WWF - Turkey.

In this campaign there’s a fund to have donations from the naturists, who are eager to protect 
Turkey’s future. This fund not only supports the nature protecting projects, but also the non-
govermental organizations of Turkey.

As PALOMA Hotels, We perform our duty and invite you to support this organization.

Anadolu’nun bereketli topraklarında yaşıyoruz. Gurur duyulacak bir doğal zenginliğe sahibiz ancak doğamız 
ve geleceğimiz tehlike altında! Türkiye’ de küresel ölçekte tehlike altındaki canlı türlerinin sayısı 134’e ulaştı. 
Son 30-40 yılda pek çok doğal yaşam alanı geri döndürülemez biçimde tahrip edildi. 

Biz bu kritik durum karşısında WWF-Türkiye’nin “Türkiye’nin Canı Kampanyası” na destek olduk.

Kampanya kapsamında Türkiye’nin geleceğini korumak isteyen doğaseverlerden bağış alınarak bir fon 
oluşturuluyor. Bu fon ile WWF -Türkiye’nin doğa koruma projelerinin yanı sıra, Anadolu’ daki yerel sivil toplum 
kuruluşlarının çalışmalarına da destek veriliyor.

PALOMA Hotels olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz ve sizi de destek olmaya 
davet ediyoruz.


