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Side
Belek

Beldibi

Özdere

Kuşadası

PALOMA Oceana Resort

PALOMA Perissia

PALOMA Grida Resort & SPA

PALOMA Foresta Resort 

PALOMA Finesse Side

PALOMA Orenda Resort

PALOMA Marina Suites

PALOMA Pasha Resort

PALOMA Orenda Resort
Sorgun Mah. Acısu Mevkii Sk. No: 22 Manavgat - Antalya   
T: + 90 242 744 27 00   F: + 90 242 744 27 01

PALOMA Finesse Side
Sorgun Mah. Acısu Mevkii Sk. No: 24 Manavgat - Antalya      
T: + 90 242 756 92 10   F: + 90 242 756 95 73

PALOMA 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
PALOMA Marina Suites
Atatürk Bulvarı No: 96/1 TR - 09400 Kuşadası
T: + 90 256 618 19 00   F: + 90 256 618 16 75

İLETİŞİM
PALOMA Hotels Merkez Ofis
Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi No:64/2, TR-07230 Antalya / Türkiye
T: + 90 242 341 40 75   |   F: + 90 242 341 40 85
info@palomahotels.com    |   palomahotels.com 



4 5Sizlerle beraber 40 mutlu yıl…

Paloma Hotels olarak hiç bitmeyen heyecanımız, yenilik tutkumuz ve kalite arayışımız ile bu yıl 
sektördeki 40. yılımızı kutlarken; “herkes için mükemmel bir Paloma” olduğuna inanıyoruz.
“Mükemmelliğe, eklenecek bir şey kalmadığında değil; çıkarılacak bir şey bulunamadığında 
ulaşılır.” der Antoine de Saint-Exupéry. Gereksiz olan her şey ortadan kalktığında ulaşılan yalınlık; 
ona eşlik eden güzellik ve ahenk ile yaratılan zarafet Paloma Hotels’in özünü oluşturmaktadır.

Vizyonumuz her zaman yüksek Paloma Hotels kalitesinde hizmet ve ortam sunarak her yaştan 
tüm misafirlerimizin farklı beklentilerine hitap eden “Mutlu bir yer” yaratmaktır.

Yenilikçi konseptler ve deneyimler sunan birbirinden farklı, Akdeniz ve Ege ruhunu doyasıya 
taşıyan, mavinin ve doğanın tüm renklerini sahiplenen tesislerimizde siz misafirlerimiz için 
unutulmaz tatiller tasarlıyoruz. Bunu yaparken de hiçbir telaşa yer vermeden gerek mimari 
unsurlarımız gerek etkinliklerimiz gerekse hizmetlerimizle tatil keyfinizi en üst seviyeye taşıyoruz.

40 yıldır tatillerine ev sahipliği yaptığımız tüm misafirlerimize teşekkürler…
Daha nice mutlu anıları birlikte yaşamak üzere…
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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 
alıyoruz. Önceliğimiz, çevreye ve misafirlerimize gereken tüm 
dikkat ve özeni göstermek. Üretiminin her aşamasında geleneksel 
ve iyi tarım uygulamalarını kullanarak organik besinler, zeytin-
yağları ve şaraplar elde ediyoruz.

Özenle ektiğimiz ve büyüttüğümüz organik tohumlar, Paloma 
mutfak ekibinin yetenekli ellerinde sağlıklı ve lezzetli gıdalara 
dönüşüyor. Damaklardan silinmeyecek bu lezzetleri, sevgi ve 
ilgimizi eklediğimiz sunumlar ile misafirlerimizle paylaşmaktan 
mutluluk duyuyoruz.
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Y E N İ  N E S İ L   
   Y E M E &  İ Ç M E 

K O N S E P T İ 

Paloma Hotels’in 2019 yılında hayata geçirdiği yeni nesil yeme-içme 
konsepti ile misafirlerimize yüksek kaliteli yerel ürünler kullanılarak, 
kusursuz tekniklerle hazırlanmış görkemli ziyafetler sunuyoruz. Yerel 
çiftliklerden gelen taze malzemeler ile geleneksel tatları modern ve 
sofistike fikirlerle bir araya getiriyoruz.

FARKLI MUTFAKLARI DENEYİMLEYİN

Mutfak, sunum ve atmosfer olarak global bir deneyim… 
Hepsi size eşsiz bir an sunmak için bir arada…

Paloma Hotels’in kusursuz hizmet anlayışıyla, dünya mutfaklarının 
seçkin lezzetlerini deneyimleyebilir ve tatilinizi benzersiz kılabilirsiniz. 
Ana restoranlardan a la carte restoranlara, barlardan pastaneye 
kadar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş yemek ve içecek 
seçkileri, pişirme ve sunum teknikleri ile Paloma Hotels, yeni nesil 
yüksek kaliteli gastronomiyi keşfetmeniz ve tadını çıkarmanız için 
sizi bekliyor.
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A  L A  C A R T E 
R E S T O R A N L A R

Farklı ambiyanslara sahip a la carte restoranlarımızda yüksek gastronominin keyfini çıkarın. Taze, sağlıklı ve yerel ürünleri ustalıkla işleyerek 
hazırladığımız özgün tatları ve çeşitli dünya mutfaklarını deneyimleyebilir, tatilinizi eşsiz kılabilirsiniz.

Tüm tesislerde bulunan gerek mekan gerekse menüleri ile özelleşmiş a la carte restoranlarımız ile tatilinizin gastronomik boyutunu 
beklentilerinizden öteye taşıyoruz. Türkiye’den İtalya’ya, Lübnan’dan Yunanistan’a mutfağın en iyisini sunan çağdaş bir Akdeniz restoranları, 
zengin ve lezzetli Japon, Çin ve Asya mutfaklarından zarifçe seçilmiş yemekler sunan füzyon bir Uzakdoğu restoranları, birinci sınıf kalitede 
et yemekleri sunan bir barbekü restoranı yeni nesil yeme içme konseptine sahip tesislerimizde sizleri bekliyor.
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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

G U R M E

            F E S T İ V A L L E R
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Sağlık, lezzet ve eğlence bir arada…

Çocuklar Paloma Hotels’in en kıymetli misafirleridir. Bu nedenle çocuklara özel şefimizle 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.

K I D S ’
C H E F
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Tatil boyunca 
sonsuz eğlence…

Çocuklarımızın emin ellerde eğlenceli 
vakit geçirmesi ebeveynler kadar bizim 
de önceliğimiz. Polly Çocuk Kulübü’nün 
eğitimli ve deneyimli personeli 
tarafından oluşturulan aktiviteler 
ve workshoplarla çocuklarınız hem 
eğlenecek hem öğrenecek. Otele 
girişiniz sırasında bebekler ve çocuklar 
için özel olarak hazırladığımız paketler 
sizleri bekliyor.

K I D S
 C L U B

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 aktivitelere katılabilirler.

T E E N A G E
C L U B



18 19

P L A J
&
H A V U Z
K O N S E P T İ 

Mavinin en güzel tonlarına 
sahip Akdeniz ve Ege’ye 
Paloma konforunu ekledik…

Eşsiz güzellikteki denizin, sıcacık kumsalların, pırıl pırıl 
güneşin ve doğanın bahşettiği benzersiz manzaraların tadını 
Paloma Hotels’in sunduğu rahat şezlonglarda ya da size özel 
cabanalarda ferahlatıcı içeceklerin, taptaze meyvelerin ve 
lezzetli atıştırmalıkların eşliğinde çıkarabilirsiniz.

Eğer tercihinizi havuzdan yana kullanmak isterseniz geniş 
havuzlarımız tam size göre… Tesislerimizde hem yetişkinlere 
hem de çocuklara özel havuzlar, su kaydırakları, oyun alanları 
ve özenle tasarlanmış havuz alanı ile tüm gün ailece keyifli 
vakit geçirebilirsiniz…

Sadece size özel cabanalar
Cabanalarımızla kendinize ait özel alanınızı yaratın ve plajda 
muhteşem manzaranın tadını çıkarın. Ayrıca özel plaj partileri 
düzenleyebilir ya da bütün gün arkadaşlarınızla keyifli vakit 
geçirebilirsiniz. Size özel hizmetlerin keyfini çıkarın!
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Hem ruhunuza hem bedeninize hitap edecek SPA 
merkezlerimizde dilediğiniz hizmeti seçerek fiziksel 
yorgunluğunuzu atabilir, zihninizi dinlendirebilirsiniz. 
Geleneksel ve modern SPA terapileri ile rahatlayacak, 
yenilenecek ve vücudunuzun dengesini bulduğunu 
hissedeceksiniz. 

Sağlıkla gelen güzellik ve huzuru SPA merkezlerimizde 
yaşayabilirsiniz.

SPA merkezlerimizde 
kendinizi ödüllendirin…

S P A &
W E L L N E S S
W E L L B E I N G
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S P O R

Paloma Hotels’de spor her zaman tatilin bir 
parçası…

Farklı sporlar için özel olarak tasarlanmış donanımlı spor alanlarımız sizi bekliyor. 
Tenisten golfe, voleyboldan darta, bilardodan okçuluğa, masa tenisinden 
basketbola, futboldan mini golfe kadar birçok farklı spor aktivitesine katılabilirsiniz. 
Jet ski, ringo, parasailing, rüzgâr sörfü ve catamaran gibi çeşitli su sporlarını 
deneyimleyerek heyecanlı ve eğlenceli vakit geçirirken, fitness merkezlerimizde 
formunuzu koruyabilirsiniz. 
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T E N N I S

Tenis tutkunları için ideal bir tatil… 

Tenis sporundan vazgeçemeyenler için tenis kortlarımız tatiliniz boyunca 
ister gündüz ister gece hem kondisyonunuzu korumanız hem de keyifli vakit 
geçirmeniz için sizi bekliyor.

Kuvars kort ve toprak kort seçenekleriyle; her türlü donanım ve tenis ekipmanları 
ile tüm detayların düşünüldüğü tesislerimizde size yalnızca oyunun keyfini 
çıkarmak kalıyor.

Tenise yeni başlayanlar ise profesyonel tenis koçlarımızdan kişiye özel eğitim 
alarak tenisin cazibeli dünyasına adım atma fırsatı yakalıyor.

Paloma Finesse
3 tane kuvars kort

Paloma Foresta
6 tane kuvars kort

Paloma Orenda
10 tane kuvars
2 tane toprak kort

Toprak kort ile yumuşak zeminin konforunun 
ve avantajının tadını çıkarın…
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E Ğ L E N C E

Tüm düşüncelerden uzaklaşın ve kendinizi 
eğlenceye bırakın…

Birbirinden farklı şovlardan oluşan görsel şölenler, harika vakit geçireceğiniz 
canlı müzik seansları ve gün boyunca ekibimiz tarafından hazırlanan eğlenceli 
aktiviteler ile tatilinizi başından sonuna kadar unutulmaz bir deneyime 
dönüştürebilirsiniz.
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V I L L A &
      S U I T

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

PALOMA FINESSE SIDE 
Odadan havuza adım atmak gibisi yok...
Paloma Finesse, verandasında rahat şezlongların bulunduğu ve 
muhteşem özel havuzuna odadan doğrudan geçişe sahip, ince ve 
modern bir zevkle döşenmiş en küçüğü 42 m2 geniş swim-up odalar 
sunuyor. Stüdyo, Aile ve Geniş Aile Swim-up oda seçenekleriyle 
konforu ve keyfi bir arada arayanlar için en incelikli çözümler Paloma 
Finesse’te.

PALOMA OCEANA RESORT
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 herşeyi sunuyor.

PALOMA GRIDA RESORT & SPA
Göl Villaları: Odanızdan çıkmadan, balkonunuzdan özel havuzunuza 
ulaşabileceğiniz göl villaları, konforu ve lüksü kapınıza getiriyor. Özel 
olarak tasarlanan balkonlarımızda kahvaltının, sohbetin ve eğlencenin 
tadını çıkarabilirsiniz. Dubleks Aile Odaları: özel hizmetlerin sunulduğu 
ferah ve konforlu dubleks aile odalarımızda, hayalini kurduğunuz tatili 
geçirebilirsiniz.

PALOMA PASHA RESORT
Terrace Süit: Ege’nin muhteşem manzarasına karşı konumlandırılmış 
terasınızda size özel jakuzinin 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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Özel Servisler
  Kaymayan şezlong minderleri
  Klasik kütüphane 

P R I M E T I M E R
C L U B

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.

· Sadece 7 gün ve daha fazla konaklamalarda      · 01 Kasım - 31 Mart tarihleri arası konaklamalar için      
· 60+ misafirlerimiz için

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

SPA Hizmetleri
  Kişiye özel paketler
  Lenf drenaj masajı
  Detaylı Sırt masajı
  Çeşitli masajlarda, güzellik bakımlarında ve
  kuaförde %20 ye varan özel indirimler Spor ve Eğlence

  Nordic Walking, yoga, su jimnastiği, aerobik, 
  boccia, dart, shuffleboard, dans, tombala ve 
  kart oyunları, film geceleri 
  “Sonsuza dek genç kal” Partileri

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

  Modern e-kitaplar
  Çamaşırhane ve ütü hizmetlerinde indirim
  Grup ile birlikte restoranda oturma imkanı
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Bölgenin en büyük ve kapsamlı su parkı Palomaqua, 19 
kaydıraktan ve su parkurlarından oluşan olağanüstü yapısıyla 
sizi her köşesinde yeni bir sürprizle karşılıyor ve tüm aile 
bireyleri için sonsuz eğlence sunuyor. Parkın sahip olduğu 
renk kombinasyonunun mükemmelliği su kaydıraklarına daha 
da çekici bir görünüm veriyor.

Aquapark içerisindeki çeşitli atıştırmalıklar, lezzetli tatlılar ve 
ferahlatıcı içecekler ise enerjinizi ikiye katlıyor.

H e r ke s  i ç i n  S ı n ı r s ı z  Eğ l e n ce  Pa l o m a q u a !
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BÜTÜN AİLE 
İÇİN İDEAL 
BİR DESTİNASYON
Teknolojinin son imkanları ile yapılandırılmış Palomaqua, 12 
yetişkin kaydırağı, çocuklara özel 7 kaydırak, splash world ve 
daha fazlasıyla heyecan verici keşifler yapmak isteyen aileler için 
sınırsız eğlenceyi garantiliyor.

VR GÖZLÜĞÜ İLE KAYIP ŞEHİR ATLANTİS’İ 
KUCAKLAYACAĞINIZ BİR KAYDIRAK DENEYİMİ 

KİMİN İLGİSİNİ ÇEKMEZ Kİ?

He p s i  s i z e  u n u t u l m a z  b i r  d e n e y i m  s u n m a k  i ç i n  b i r  a r a y a  g e l d i . . .
Atlantis’in sürükleyici deneyiminin sunulmasıyla birlikte, 
artık tamamen farklı bir dünyada olduğunuzu hayal edin.  
Atlantis deneyimi heyecan tutkunu misafirlerimizi bekleyen 
maceraların yalnızca başlangıcı. Palomaqua, size her bir 
kaydırakta farklı maceralar ve yeni konseptler sunuyor.
Kimin en hızlı tepki verdiğini görmek için oyuncuları test 
eden birebir etkileşimli su sıçratma oyunu Splash Bucket ve 
iki oyuncunun etkileşimli bir ekran kullanarak animasyonlu 
rakiplerle eğlenceli, su dolu bir savaşa girmelerini sağlayan 
Splash Cabin bunlardan sadece bazıları.
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PALOMA HOTELS’İN
YENİ ÜST SEGMENT

OTELİ

PALOMA FINESSE

Paloma Hotels’in yeni üst segment oteli Paloma 

Finesse “Anın tadını çıkarmak” için en doğru yer…

2019 yazında kapılarını açan Finesse'in modern, 

mütevazı ve sofistike tasarımı ile grinin 

tonlarından oluşan yumuşak renklerinin eşsiz 

birleşimi, misafirlerini daha ilk adımlarında 

etkiliyor.

Çağdaş lobisinden başlayarak yalın mimarisi, 

heykel enstelasyonu ve yaklaşık 80 metrelik 

turkuaz renkli havuzu ile 8 hektarlık bahçelere 

yayılmış bu göz alıcı tesis 350 metre 

uzunluğunda kendisine ait kum plaja sahip.

FINESSE  
d e t a y -
d a d ı r
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Ferah Mimari
“Odadan havuza” konseptinde tasarlanmış 60 swim-up ve en 
küçüğü 42 m2 olan toplam 299 odadan oluşuyor.

Lüks her şey dahil sisteme rafine bir mutfak 
yaklaşımı: Paloma Finesse
Mimarisinden, geniş odalarına, peyzajından, outletlerine kadar 
her detayın incelikle planlandığı Paloma Finesse; gastronomi 
alanında da yepyeni ve rafine bir yaklaşım sunuyor.
Yerele saygı, mevsiminde tüketim, geleneksel lezzetlerin 
modern dokunuşlarla taçlandırılması ve en iyi dünya mutfağı 
seçkileri benzersiz Finesse mutfağının temelini oluşturuyor.
Grubun kendi çiftliğinden gelen bahçeden sofraya organik 
ürünler, eşsiz tatlarla birleştirilip sizlere sunuluyor.

Açık büfeden ziyade Açık Mutfak felsefesi…
Paloma Finesse’in ana restoranı – The Kitchen; açık büfeden 
ziyade modern ve gelişmiş restoranların birleşimi niteliğinde 
a la minute hizmet veriyor. El yapımı makarnadan, özel 
dinlendirilmiş et bölümüne, ızgara balıktan, yerel yemek 
seçkisine kadar her malzeme özenle seçiliyor ve misafirlerin 
isteğine göre açık mutfaklarda hazırlanıyor. Misafirler bu farklı 
yaklaşımla her öğün farklı bir restorandaymış gibi keyifli vakit 
geçirebiliyor.

Chef’s Kitchen; Her Hafta Farklı Bir Şef, Her 
Zaman Farklı Bir Gastronomik Deneyim...
Finesse’nin a la carte restoranı Chef’s Kitchen, yepyeni bir 
konsept ile her hafta dünyanın dört bir yanından farklı seçkin 
bir şefe ev sahipliği yapıyor. Alanında uzman, dünyaca ünlü, 
ödüllü, gastronomi alanında yetkin şeflerin 1 hafta boyunca 
kendi restoranı gibi degüstasyon menülerini sunduğu Chef’s 
Kitchen Finesse’in incelikli detaylarının en başında geliyor.
Chef’s Kitchen, Finesse’in oluşturmak istediği sofistike 
dünyanın dışa vurumu niteliğinde adeta: tüm tatları kabullenip, 
farklı lezzetleri deneyimleyip kendine özgü yorumuyla dışa 
vuran, özgün ve gerçek tatların peşinde koşan Finesse benzer 
yaklaşımdaki yetenekli şefleri ağırlıyor.
Gastronomik bir deneyim yaşamak isteyen misafirler için 
davetli şefler kendi özel menülerini hazırlayıp sunuyorlar. 
Böylelikle Finesse misafirleri her hafta kendilerine özel 
hazırlanmış bambaşka bir lezzet turuna çıkabiliyor.
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L Ü K S  U L T R A
HER ŞEY DAHİL

PALOMA ORENDA RESORT

2019 Haziran ayında Paloma ailesine katılan Paloma 
Orenda Resort Side, Titreyengöl’de denize sıfır 
konumda olup, Side ilçe merkezine 6 km, Antalya 
Havalimanı’na 75 km, Antalya şehir merkezine 80 km 
ve Manavgat’a 6 km uzaklıktadır. 

Modern ve mütevazı tasarımlı 270 odaya sahip otelimiz, 
benzersiz mimarisi; 8 hektara yayılan doğanın cömertçe 
şımarttığı eşsiz bahçeleri, kum plajı, Akdeniz’in sonsuz 
maviliği ve çok çeşitli spor olanaklarıyla tüm aile 
bireylerinin tatilini unutulmaz kılmak için geniş imkanlar 
sunuyor.
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5 Çayı Servisi: El açması tatlılar, fırından sıcak kekler, mevsimlik taze 
meyveler, poğaça, simit ve kruvasan çeşitleri ile gün içinde küçük 
mutluluklar yaşayın. 

Snack ve Atıştırmalıklar
Quentine ve Bistro’da snack servisi Bistro’da gece atıştırmalıkları ve 
sandviçler

À La Carte Restoranlar
QUENTINE 
Çağdaş Akdeniz À La Carte Restoranı
İtalya’dan Türkiye’ye, Lübnan’dan Yunanistan’a kadar en iyi 
mutfakları içermektedir.

WABISABI
Füzyon Uzak Doğu À La Carte Restoranı Japon, Çin ve Asya 
mutfaklarından özenle seçilmiş zengin ve lezzetli yemekler 
sunulmaktadır. 

CURIO
BBQ À La Carte Restoranı
Birinci sınıf kuru dinlendirilmiş etler (Dry aged) kendi çiftliğimize 
ait organik zeytinyağında marine edilerek özel olarak servis 
edilmektedir.

Kids’ Chef
Çocuklara özel şefimizden küçük misafirlerimiz için eğlenceli 
sunumlar eşliğinde besleyici ve sağlıklı öğünler…

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

Junior Süit Odalar 35 m2 Bahçe veya deniz manzaralı
Klima (merkezi), kasa, TV, fön makinası, mini bar, su ısıtıcısı, French 
ve 2 ekstra yatak, Walk – in duş, telefon, fayans zemin ve balkon.

Aile Süit Odaları 39 m2  Bahçe manzaralı
Klima (merkezi), kasa, TV, fön makinası, 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 makinası, mini bar, su ısıtıcısı, 2 Yatak 
odalı her birinde French yatak, Twin yataklar ve 2 ekstra yatak 
mevcut, Walk – in duş 2 banyo, telefon, fayans zemin ve balkon.

Yiyecek
Ana Restoran
· Açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği
· Mevsimsel ve organik ürünler
· Kahvaltıda taze sıkılmış meyve suları
· Paloma Hotels’e ait Yerlim Organik Çiftliği’nden gelen sebze ve meyveler
· Bölümlendirilmiş dünya mutfağı seçkileri
· Yöresel Türk mutfağı
· À la minute yemek çeşitleri / Live cooking station
· Taş fırın ve tandır fırın
· Şarküteri
· Deniz ürünleri ızgara bölümü
· Dünya ve geleneksel Türk mutfağından tatlılar
· Öğle ve akşam yemeği sırasında dondurma servisi

Bistro
Geç kahvaltı: Tatlı ve dondurma çeşitleri, taze pasta ve kurabiyeler, 
sandviçler, atıştırmalıklar, çay ve kahve servisi ile Bistro’da keyifli 
vakit geçirebilirsiniz. 
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Fitness merkezi

Spor faaliyetleri: Plaj voleybolu, basketbol, 12 tenis kortu 
(2 toprak ve 10 kuvars kort), su jimnastiği, yoga, futbol, 
aerobik, step, Okçuluk (13 yaş itibariyle), Driving Range’li 
alan ile Golf, Katamaran kiralama (lisans gösterildiğinde ve 
eğitmenin onayına istinaden ücretsiz), dart

Masa Oyunları: Tavla, kart oyunları, satranç

Gurme festivalleri / Özel gün etkinlikleri

Ücretli Aktiviteler
Spa & Wellness: Güzellik merkezi tarafından verilen hizmetler: 
Genel bakım, vücut bakımı, yüz ve cilt bakımı, özel uygula-
malar ve çeşitli masaj terapileri 

Su Sporları: Banana, Jet-Ski, Ringo ride, paraşüt
Katamaran ve sörf kursları ve kiralama hizmetleri

Kara sporları: Özel tenis dersleri, tenis raketi ve topları, 
tenis kortu ışıklandırması.

Bisiklet Kiralama ve turları

Cabana Rezervasyonu: 10:00 – 18:00 saatleri arasında, 
şampanya, taze sıkılmış portakal suyu ve Cabana 
menüsüyle size özel bir sahil deneyimi

Diğer Hizmetler
Tüm genel alanlar ve odalarda ücretsiz kablosuz internet 
hizmeti, kuaför (ücretli), doktor (ücretli), çamaşırhane ve 
kuru temizleme hizmetleri (ücretli), bebek bakıcısı (ücretli), 
hemşire servisi (ücretsiz) ve açık otopark (ücretsiz). Ücret-
siz Hamam ve Sauna. 24 saat ücretli oda servisi.

Özel Notlar
Evcil hayvanlar kabul edilmemektedir.

Engelli odaları mevcut olup rezervasyon aşamasında 
bildirilmesi gerekmektedir.

Ücretsiz Aktiviteler

Özel Hizmetler
Aile Konfor Paketleri isteğe göre Aile Süit’lerinde konaklayan 
misafirlerimize uygunluk durumuna göre ücretsizdir.

Küçük Misafirlerimize Hediye: Boyama kitabı ve kalem çantası

Plaj ve Havuz
· Uçsuz bucaksız kum sahil
· Ücretsiz havlu, şemsiye ve şezlong hizmeti
· 1 açık alan havuzu, 1 ayrı çocuk havuzu
· Günün belirli saatlerinde plaj ve havuz çevresinde  
 ferahlatıcı ikramlar

Palomaqua: Hem yetişkinler hem de çocuklar için aquapark 
Muhteşem yeni aquapark, misafirlerimizin farklı kaydırakları 
deneyimlemelerini sağlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Aile, yarışçı, ekstrem kaydıraklar, tüpler, çocuk kaydırakları,
Tsunami, Uzay, Kara Delikler ve Su Dünyası ile her yaştan 
misafire sonsuz eğlence ve heyecan sağlıyor!

Polly Çocuk Kulübü (04 – 12 yaş grubu için)
Mini disko, havuz oyunları, çocuk animasyonu ve oyun alanı.

Tatilinizin unutulmaz olması için ekibimizin sizler için özel 
olarak hazırladığı gündüz animasyonlarına ve eğlencelere 
katılabilir; akşamları ise birbirinden farklı muhteşem şovların, 
harika vakit geçireceğiniz canlı müzik seanslarının ve gece 
kulübünde eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.

Çocuk Kulübü

Eğlence

· Girişte hoş geldiniz kokteyli
· Konsept dahilindeki yerli ve yabancı alkollü içecekler
· Barlar: Bistro Bar, The Pool Bar, Beach Club Bar, Sports Bar
· Organik şarap servisi
· Mini Bar her gün su, meşrubat ve bira ile yenilenir.
· Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi.

İçecek
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2019 Mart ayında tamamen yenilenerek kapılarını 
yepyeni bir görünüm ve konseptle açan otelimiz Side
Kumköy’de denize sıfır konumda olup, Side ilçe 
merkezine 3 km, Antalya Havalimanı’na 65 km, Antalya 
şehir merkezine 70 km ve Manavgat ilçe merkezine 6 
km uzaklıktadır.

352 odalı eşsiz bir estetiğe sahip olan bu tesisimiz 
bünyesinde, yeni nesil yeme içme konseptine sahip à la 
carte restoran ve barlar, pastane, yenilenmiş bir havuz 
çevresi, çocuklar için kaydıraklar ve su dünyası, yeniden 
dekore edilmiş süitler, odalar ve amfi tiyatro barındırıyor.

Adeta bir sanat eserini andıran havuzu ve güneşlenme  
alanı; kendisine ait kumsalı, geniş tesis seçenekleri ile 
bilindik kalitesinde ama yepyeni görünüşüyle sizleri bekliyor.

PA L O M A  P E R I S S I A  S I D E

L Ü K S  U L T R A
HER ŞEY DAHİL
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Yiyecek
· Ana Restoran’da açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği    
  Mevsimsel ve organik ürünler
· Kahvaltıda taze sıkılmış meyve suları
· Geç kahvaltı
· Ana Restoran’da öğle ve akşam yemeği sırasında dondurma servisi
· Gözleme istasyonu
· Quentine Restaurant & Bar’da özel öğle ve akşam yemeği

Bistro
Tatlı çeşitleri, taze pasta ve kurabiyeler, sandviçler, atıştırmalıklar, çay 
ve kahve servisi ile Bistro’da bütün gün keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Snack ve Atıştırmalıklar
Gündüz ve gece geç saatlerde Bistro’da snack servisi ve gece 
atıştırmalıkları

À La Carte Restoranlar
QUENTINE 
Çağdaş Akdeniz À La Carte Restoranı
İtalya’dan Türkiye’ye, Lübnan’dan Yunanistan’a kadar en iyi mutfakları 
içermektedir.

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

Standart Balkonlu Odalar 24 m2 
Balkonlu, deniz ve kara manzaralı odalardır. Klima (merkezi), TV, 
kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, duş, telefon.

Geniş Standart Odalar 35 m2

Balkonlu, deniz manzaralı odalar olup, odalarda oturma grubu 
bulunmaktadır. Klima (merkezi), TV, kasa, saç kurutma makinesi, 
mini bar, küvet, telefon.

Süit Odalar 60 m2

Balkonlu, oturma odası ve yatak odasına sahip bu süitlerde oturma 
grubu bulunmaktadır. Klima (merkezi), TV, kasa, saç kurutma 
makinesi, mini bar, jakuzi ve duş, telefon.

Balayı Süiti 50 m2

Balkonlu, deniz manzaralı odalar olup odalarda oturma grubu 
bulunmaktadır. Klima (merkezi), TV, kasa, saç kurutma makinesi, 
mini bar, jakuzi ve duş, telefon.

WABISABI
Füzyon Uzak Doğu À La Carte Restoranı
Japon, Çin ve Asya mutfaklarından özenle seçilmiş zengin ve lezzetli 
yemekler sunulmaktadır. 

CURIO
BBQ À La Carte Restoranı
Birinci sınıf taze etler kendi çiftliğimize ait organik zeytinyağında 
özel olarak dinlendirilerek servis edilmektedir.

Kids’ Chef
Çocuklara özel şefimizden küçük misafirlerimiz için eğlenceli 
sunumlar eşliğinde besleyici ve sağlıklı öğünler…

Odalar
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Özel Hizmetler
Aile Konfor Paketleri isteğe göre Aile Süit’lerinde konaklayan 
misafirlerimize uygunluk durumuna göre ücretsizdir.

Küçük Misafirlerimize Hediye: Boyama kitabı ve kalem çantası

Plaj ve Havuz
· Uçsuz bucaksız kum sahil
· Ücretsiz havlu, şemsiye ve şezlong hizmeti
· 3 açık havuz, çocuk havuzu ve çocuklar için su kaydırakları.
· 1 kapalı havuz
· Günün belirli saatlerinde plaj ve havuz çevresinde  
 ferahlatıcı ikramlar servis edilmektedir.

Tatilinizin unutulmaz olması için animasyon ekibimizin 
sizler için özel olarak hazırladığı çeşitli aktivitelere 
gün boyunca katılabilir; akşamları ise birbirinden farklı 
muhteşem şovların, harika vakit geçireceğiniz canlı müzik 
seanslarının ve diskoda eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.

Polly Çocuk Kulübü (04 – 12 yaş grubu için)
Mini disko, sinema, havuz oyunları, çocuk animasyonu, 
oyun alanı bulunmaktadır.

Genç Kulübü (13 – 16 yaş grubu için)
Oyun konsolları, DJ dersleriyle disko, sosyal medya köşesi

Çocuk ve Gençlik Kulüpleri

Eğlence

İçecek
· Girişte hoş geldiniz kokteyli
· Konsept dahilindeki yerli ve yabancı alkollü içecekler
· 24 saat açık bar
· Barlar: Lounge Bar, Terrace Bar, Stage Bar, Pool Bar,
 Night Club Bar, Quentine Bar, Bistro Bar
· Organik şarap servisi
· Mini Bar her gün su, meşrubat ve bira ile yenilenir.
· Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi.

Fitness merkezi

Spor faaliyetleri: Plaj voleybolu, masa tenisi, su jimnastiği, 
aerobik, step, streching, boccia, dart, yoga

Masa Oyunları: Tavla, kart oyunları, satranç ve bilardo

Gurme festivalleri / Özel gün etkinlikleri

Ücretli Aktiviteler
Spa & Wellness: Güzellik merkezi tarafından verilen 
hizmetler: Genel bakım, vücut bakımı, yüz ve cilt bakımı, 
özel uygulamalar ve çeşitli masaj terapileri 

Su Sporları: Banana, Jet-Ski, Ringo ride, su kayağı (lisanslı), 
su sporları dersleri, paraşüt

Cabana Rezervasyonu: 10:00 – 18:00 saatleri arasında, 
şampanya, taze sıkılmış portakal suyu ve Cabana 
menüsüyle size özel bir sahil deneyimi

Diğer Hizmetler
Tüm genel alanlar ve odalarda ücretsiz kablosuz internet 
hizmeti, kuaför (ücretli), doktor (ücretli), çamaşırhane ve 
kuru temizleme hizmetleri (ücretli), bebek bakıcısı (ücretli), 
hemşire servisi (ücretsiz) ve açık – kapalı otopark (ücretsiz).
Ücretsiz Hamam ve Sauna. 24 saat ücretli oda servisi.

Özel Notlar
Evcil hayvanlar kabul edilmemektedir.

Engelli odaları mevcut olup rezervasyon aşamasında 
bildirilmesi gerekmektedir.

Toplantı salonları bulunmaktadır.

Ücretsiz Aktiviteler
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L Ü K S  U L T R A
HER ŞEY DAHİL

PA L O M A  O C E A N A  R E S O R T

Side Kumköy’de denize sıfır konumda olup, Side ilçe 
merkezine 5 km, Antalya Havalimanı’na 65 km, Antalya 
şehir merkezine 70 km ve Manavgat ilçe merkezine 6 
km uzaklıktadır.

Modern lüks anlayışımızın hakim olduğu 482 odalı 
otelimizin ferah bahçeleri, konforlu ambiyansı, geniş plajı 
ve muhteşem Akdeniz manzaralı à la carte restoranları 
eşliğinde keyifli anlar yaşayacak, özel dizayn edilen göl 
villalarında ayrıcalığın tadına varacaksınız.
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Odalar
Standart Bungalow Odalar 30 m2

Bahçe manzaralı, 2 tek kişilik yatak veya 1 çift kişilik geniş yatak 
bulunan odalardır.
Klima (split), TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, duş, telefon, 
seramik zemin, balkon, oturma grubu. 

Ana Bina Standart Odalar 40 m2

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 60 m2

Bahçe veya kara manzaralı ve 2 ayrı yatak odalıdır. TV, kasa, saç 
kurutma makinesi, mini bar, seramik zemin, banyo (duş), telefon.

Aile Bahçe Odaları 60 m2

Bahçe veya kara manzaralı ve 2 ayrı yatak odalıdır. TV, kasa, saç 
kurutma makinesi, mini bar, seramik zemin, banyo (duş), telefon. 

Aile Süiti 65 m2

Ana binada bulunan aile odalarında sofa yatak, 1 yatak odası ve 1 
oturma odası bulunmaktadır. TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini 
bar, mermer zemin, banyo (duş), telefon.

Teras Deluxe 40 m2

Deniz veya kara manzaralı geniş odalardır. TV, kasa, saç kurutma 
makinesi, mini bar, mermer zemin, banyo (duş), telefon.

Göl Villaları 90 m2 
Bahçe içinde konumlanmış, ayrı havuz ve barı bulunan Göl Villaları 2 
yatak odası ve 1 oturma odasından oluşmakta olup sadece villalara ait 
servisleri bulunmaktadır.

Yiyecek
· Ana Restoran’da açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği
· Mevsimsel ve organik ürünler
· Kahvaltıda taze sıkılmış meyve suları
· Geç kahvaltı
· Ana Restoran’da öğle ve akşam yemeği sırasında dondurma servisi

Patisserie
Tatlı ve dondurma çeşitleri, taze pasta ve kurabiyeler, sandviçler, 
atıştırmalıklar, çay ve kahve servisi ile Patisserie’ de bütün gün keyifli 
vakit geçirebilirsiniz. 

Snack ve Atıştırmalıklar
Gündüz ve gece geç saatlerde snack servisi ve gece atıştırmalıkları

À La Carte Restoranlar
5 À la carte Restoran 
Uluslararası, Ege/Balık, Osmanlı/Kebap, Çin, Steakhouse

Kids’ Chef
Çocuklara özel şefimizden küçük misafirlerimiz için eğlenceli 
sunumlar eşliğinde besleyici ve sağlıklı öğünler…
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· Girişte hoş geldiniz kokteyli
· Konsept dahilindeki yerli ve yabancı alkollü içecekler
· 24 saat açık bar
· Barlar: Piano Bar, Sports Bar, Turquoise Bar, Ocean Bar,
 Aqua Bar, Sunset Beach Bar, Vitamin Bar, Disko Bar
· Organik şarap servisi
· Mini Bar her gün su, meşrubat ve bira ile yenilenir.
· Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi.
· Shisha Lounge’da ücretli nargile
· Geleneksel Türk kahvesi servisi

Özel Hizmetler
Aile Süitleri
· Girişte taze meyve ve organik şarap şişesi
· Turn down hizmeti
· Bornoz ve terlik. 

Göl Villaları
· Girişte taze meyve, taze çiçek ve organik şarap şişesi
· Turn down hizmeti
· Bornoz ve terlik 
· 24 saat oda servisi (alkollü içecekler hariç)
· Özel villa havuzu, barı ve kahvaltı servisi
· À la carte Restoranlarda rezervasyon önceliği
· Saat 17:00’de günlük kurabiye ve çay servisi yapılmaktadır. 

Aile Konfor Paketleri Aile Süitleri’nde ve Göl Villaları’nda 
konaklayan misafirlerimize uygunluk durumuna göre 
ücretsizdir.

Küçük Misafirlerimize Hediye: Oyuncak, boyama kitabı 
ve kalemleri ile aktivite çantası

Plaj ve Havuz
· İnce kum sahil
· Ücretsiz havlu, şemsiye ve şezlong hizmeti
· 2 Açık havuz, 2 çocuk havuzu ve çocuklar için
 su kaydırakları, su parkı ve oyun alanı.
· 1 Kapalı havuz (15.10-30.04 tarihleri arası kullanıma açıktır)
· Villa misafirleri için özel villa havuzu.
· Günün belirli saatlerinde plaj ve havuz çevresinde  
 ferahlatıcı ikramlar

Çocuk Kulübü (04 – 12 yaş grubu için)
0-3 yaş (ebeveyn kontrolünde), 4-7 yaş ve 8-12 yaş için ayrı 
aktivite odaları. Mini disko, sinema, havuz oyunları, çocuk 
animasyonu, oyun alanı.

Genç Kulübü (13 – 16 yaş grubu için)
Oyun konsolları, DJ dersleriyle disko, sosyal medya köşesi, 
bilardo

Çocuk ve Gençlik Kulüpleri

İçecek

Tatilinizin unutulmaz olması için animasyon ekibimizin sizler 
için özel olarak hazırladığı çeşitli aktivitelere gün boyunca 
katılabilir; akşamları ise birbirinden farklı muhteşem 
şovların, harika vakit geçireceğiniz canlı müzik seanslarının 
ve diskoda eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.

Eğlence

Fitness merkezi

Spor faaliyetleri: Plaj voleybolu, masa tenisi, basketbol, 
tenis kortu, aerobik, su jimnastiği, step, streching, boccia, 
dart, mini golf, yoga

Masa Oyunları: Tavla, kart oyunları, satranç ve bilardo

Gurme festivalleri / Özel gün etkinlikleri

Ücretli Aktiviteler
Spa & Wellness: Güzellik merkezi tarafından verilen hizmetler: 
Genel bakım, vücut bakımı, yüz ve cilt bakımı, özel uygula-
malar ve çeşitli masaj terapileri 

Su Sporları: Banana, Jet-Ski, Ringo ride, paraşüt

Kara sporları: Özel tenis dersleri, tenis raketi ve topları, te-
nis kortu ışıklandırması.

Cabana Rezervasyonu: 10:00 – 18:00 saatleri arasında, şam-
panya, taze sıkılmış portakal suyu ve Cabana menüsüyle 
size özel bir sahil deneyimi

Diğer Hizmetler
Tüm genel alanlar ve odalarda ücretsiz kablosuz internet 
hizmeti, kuaför (ücretli), doktor (ücretli), çamaşırhane ve 
kuru temizleme hizmetleri (ücretli), bebek bakıcısı (ücretli), 
hemşire servisi (ücretsiz) ve açık otopark (ücretsiz).
Ücretsiz Hamam ve Sauna. 24 saat ücretli oda servisi.

Özel Notlar
Evcil hayvanlar kabul edilmemektedir.

Engelli odaları mevcut olup rezervasyon aşamasında 
bildirilmesi gerekmektedir.

Toplantı salonları bulunmaktadır.

Ücretsiz Aktiviteler
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L Ü K S  U L T R A
HER ŞEY DAHİL

P A L O M A  G R I D A  R E S O R T  &  S PA

Belek, İskele mevkiinde ve denize sıfır konumda yer 
alan Paloma Grida Resort & SPA, Belek ilçe merkezine 
700 m, Antalya Havalimanı’na 35 km, Antalya şehir 
merkezine ise 45 km mesafededir. 459 odası bulunan 
ve Anadolu’nun büyüleyici havasını yansıtan tesis, 
doğayla bütünleşmiş özel mimarisi ile aileniz için konfor, 
çocuklarınız için renkli bir dünya sunuyor.
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Yiyecek
· Ana Restoran’da açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği
· Mevsimsel ve organik ürünler
· Kahvaltıda taze sıkılmış meyve suları
· Geç kahvaltı
· Ana Restoran’da öğle ve akşam yemeği sırasında dondurma servisi

Patisserie
Tatlı ve dondurma çeşitleri, taze pasta ve kurabiyeler, sandviçler, 
atıştırmalıklar, çay ve kahve servisi ile Patisserie’ de bütün gün keyifli 
vakit geçirebilirsiniz. 

Snack ve Atıştırmalıklar
Gündüz ve gece geç saatlerde snack servisi ve gece atıştırmalıkları

À La Carte Restoranlar
6 À la carte Restoran
Uluslararası, Ege/Balık, Osmanlı/Kebap, Uzak Doğu, Steakhouse, 
Lake House

Kids’ Chef
Çocuklara özel şefimizden küçük misafirlerimiz için eğlenceli 
sunumlar eşliğinde besleyici ve sağlıklı öğünler…

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

Agora Odalar 21 m2

Balkonlu, bahçe manzaralı odalardır. Klima (merkezi), TV, kasa, saç 
kurutma makinesi, mini bar, banyo (duş), telefon. 

Superior Odalar 40 m2

Balkonlu olup bazı odalar bahçe, bazı odalar deniz manzaralıdır. 
Klima (merkezi), TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, banyo 
(duş ve küvet), telefon. 

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

Dubleks Aile Odaları 50 m2

Bahçe manzaralı olup 1 yatak odası, 1 oturma odası ve 2 banyo (duş). 

Göl Villaları 50 m2

Balkonundan direkt olarak havuza girilebilen Göl Villaları 1 yatak 
odası (çift kişilik yatak) ve 1 oturma odasından oluşmaktadır. Klima 
(merkezi), seramik zemin, TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, 
banyo (duş ve küvet), telefon.

İçecek
· Girişte hoş geldiniz kokteyli
· Konsept dahilindeki yerli ve yabancı alkollü içecekler
· 24 saat açık bar
· Barlar: Zomm Bar, Pool Bar, Beach Bar, Bar Bianco, Beach Club, 
  Sports Bar ve sahilde yetişkinlere özel Lounge
· Organik şarap servisi
· Mini Bar her gün su, meşrubat ve bira ile yenilenir.
· Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi.
· Geleneksel Türk kahvesi servisi
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Özel Hizmetler
Göl Villaları, misafirlerimize
· Girişte taze meyve, taze çiçek ve organik şarap şişesi 
· 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
· À la carte Restoranlarda rezervasyon önceliği
· Saat 17.00’de günlük kurabiye ve çay servisi yapılmaktadır. 

Aile Konfor Paketleri Göl Villaları ve Aile Odaları’nda konaklayan 
misafirlerimize uygunluk durumuna göre ücretsizdir.

Küçük Misafirlerimize Hediye: Oyuncak, boyama kitabı 
ve kalemleri ile aktivite çantası

Plaj ve Havuz

Çocuk Kulübü (04 – 12 yaş grubu için)
0-3 yaş (ebeveyn kontrolünde), 4-7 yaş ve 8-12 yaş için 
ayrı aktivite odaları. Mini disko, sinema ve amfi tiyatro, 
oyun merkezi, top havuzu, bebek uyku odası, mini mutfak, 
atölyeler.

Genç Kulübü (13 – 16 yaş grubu için)
Oyun konsolları, DJ dersleriyle disko, sosyal medya köşesi, 
sinema ve lounge.

Çocuk ve Gençlik Kulüpleri

· Uçsuz bucaksız altın kum sahil
· Ücretsiz havlu, şemsiye ve şezlong hizmeti
· Açık havuz, çocuk havuzu ve çocuklar için su kaydırakları,
 su parkı ve oyun alanı.
· 1 Kapalı havuz (01.05-30.09 tarihleri arası
 kullanıma kapalıdır)
· Özel villa havuzu, aktivite havuzu, sessiz havuz.
· Günün belirli saatlerinde plaj ve havuz çevresinde  
 ferahlatıcı ikramlar

Tatilinizin unutulmaz olması için animasyon ekibimizin 
sizler için özel olarak hazırladığı çeşitli aktivitelere 
gün boyunca katılabilir; akşamları ise birbirinden farklı 
muhteşem şovların, harika vakit geçireceğiniz canlı müzik 
seanslarının ve diskoda eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.

Eğlence

Fitness merkezi

Spor faaliyetleri: Kano, deniz bisikleti, plaj voleybolu, 
basketbol, mini golf, mini futbol, tenis kortları, boccia, 
dart, aerobik, step, su topu, su jimnastiği, yoga

Masa Oyunları: Tavla, kart oyunları, masa tenisi

Gurme festivalleri / Özel gün etkinlikleri

Ücretli Aktiviteler
Spa & Wellness: Güzellik merkezi tarafından verilen hiz-
metler: Genel bakım, vücut bakımı, yüz ve cilt bakımı, özel 
uygulamalar ve çeşitli masaj terapileri 

Su Sporları: Banana, Jet Ski, Ringo ride, paraşüt, rüzgar 
sörfü ve katamaran okulu (lisanslı dışarıdan özel şirket).

Kara sporları: Özel tenis dersleri, tenis raketi ve topları, te-
nis kortu ışıklandırması.

Cabana Rezervasyonu: 10:00 – 18:00 saatleri arasında, şam-
panya ve Cabana menüsüyle size özel bir sahil deneyimi

Diğer Hizmetler
Tüm genel alanlar ve odalarda ücretsiz kablosuz internet 
hizmeti, kuaför (ücretli), doktor (ücretli), çamaşırhane 
hizmeti (ücretli), bebek bakıcısı (ücretli), hemşire servisi 
(ücretsiz) ve açık otopark (ücretsiz). Ücretsiz Hamam 
ve Sauna. 24 saat ücretli oda servisi. Alışveriş olanakları 
mevcuttur.

Özel Notlar
Evcil hayvanlar kabul edilmemektedir.   

Engelli odaları mevcut olup rezervasyon aşamasında 
bildirilmesi gerekmektedir.

Ücretsiz Aktiviteler
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PA L O M A  F O R E S TA  R E S O R T

Kemer Beldibi mevkiinde bulunan tesis, Kemer ilçe 
merkezine 18 km, Antalya Havalimanı’na 40 km, 
Antalya şehir merkezine ise 29 km mesafede olup 
denize sıfır konumdadır. 346 odası bulunan tesis çam 
ağaçları içerisinde, Torosların Akdeniz ile buluştuğu 
noktada eşsiz plajı ve insana dinginlik yaşatan dokusu 
ile sizleri dinlendirici dünyasına davet ediyor.

L Ü K S  U L T R A
HER ŞEY DAHİL
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Yiyecek
· Ana Restoran’da açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği
· Mevsimsel ve organik ürünler
· Kahvaltıda taze sıkılmış meyve suları
· Geç kahvaltı
· Ana Restoran’da öğle ve akşam yemeği sırasında dondurma servisi

Patisserie 
Tatlı, taze pasta ve kurabiyeler, sandviçler, atıştırmalıklar, çay ve
kahve servisi ile Patisserie’de bütün gün keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Snack ve Atıştırmalıklar
Gündüz ve gece geç saatlerde snack servisi ve gece atıştırmalıkları

À La Carte Restoranlar
6 À la carte Restoran
Uluslararası, Ege/Balık, Osmanlı/Kebap, Uzak Doğu, Steakhouse, 
Meksika

Kids’ Chef
Çocuklara özel şefimizden küçük misafirlerimiz için eğlenceli 
sunumlar eşliğinde besleyici ve sağlıklı öğünler…

Odalar
Standart Odalar 39 m2

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

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

Bahçe Aile Odaları 45 m2

Büyük balkonlu bahçe tarafı odalardır. 1 oturma odası ve yatak 
odasından oluşmaktadır. Split klima, TV, kasa, saç kurutma 
makinesi, mini bar, duş, telefon, seramik zemin. 

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

Villalar 100 m2

2 katlı müstakil binalardır. 1. katta oturma odası, özel küçük mutfak, 
mini bar, split klima, taş seramik 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, seramik zemin, TV, kasa, 
saç kurutma makinesi, mini bar, duş, telefon. Villa misafirleri için 
özel villa havuzu ve bar bulunmaktadır.

· Girişte hoş geldiniz kokteyli
· Konsept dahilindeki yerli ve yabancı alkollü içecekler
· 24 saat açık bar
· Barlar: Piano Bar, Havuz Bar, Sunset Beach Bar, Villa Bar, Özel 
  Foresta Lounge, Irish Pub 
· Organik şarap servisi
· Mini Bar her gün su, meşrubat ve bira ile yenilenir.
· Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi.
· Geleneksel Türk kahvesi servisi

İçecek
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Fitness merkezi

Spor faaliyetleri: Plaj voleybolu, basketbol, mini futbol, 6 
tenis kortu, boccia, dart, mini golf, aerobik, step, streching, 
su jimnastiği, yoga, pilates

Masa Oyunları: Tavla, kart oyunları, masa tenisi, satranç, 
langırt ve bilardo

Gurme festivalleri / Özel gün etkinlikleri

Ücretli Aktiviteler
Spa & Wellness: Güzellik merkezi tarafından verilen hizmetler: 
Genel bakım, vücut bakımı, yüz ve cilt bakımı, özel uygulamalar 
ve çeşitli masaj terapileri

Su Sporları: Banana, Jet-Ski, Ringo ride, paraşüt, rüzgar 
sörfü ve katamaran dersleri (lisanslı dışarıdan özel şirket).

Kara sporları: Özel tenis dersleri, tenis raketi ve topları, tenis 
kortu ışıklandırması.

Cabana Rezervasyonu: 10:00 – 18:00 saatleri arasında, 
şampanya, taze sıkılmış portakal suyu ve Cabana menüsüyle 
size özel bir sahil deneyimi

Diğer Hizmetler
Tüm genel alanlar ve odalarda ücretsiz kablosuz internet 
hizmeti, kuaför (ücretli), doktor (ücretli), çamaşırhane ve 
kuru temizleme hizmetleri (ücretli), bebek bakıcısı (ücretli), 
hemşire servisi (ücretsiz) ve açık otopark (ücretsiz). 
Ücretsiz Hamam ve Sauna. 24 saat ücretli oda servisi.

Özel Notlar
Evcil hayvanlar kabul edilmemektedir.

Engelli odaları mevcut olup rezervasyon aşamasında 
bildirilmesi gerekmektedir.

Toplantı salonları bulunmaktadır.

Ücretsiz Aktiviteler

Özel Hizmetler

Plaj ve Havuz

Çocuk Kulübü (04 – 12 yaş grubu için)
0-3 yaş (ebeveyn kontrolünde), 4-7 yaş ve 8-12 yaş için ayrı 
aktivite odaları. Mini disko, sinema, havuz oyunları, çocuk 
animasyonu, oyun alanı.

Genç Kulübü (13 – 16 yaş grubu için)
Oyun konsolları, sosyal medya köşesi, langırt, bilardo ve 
lounge

Çocuk ve Gençlik Kulüpleri

· İnce kumdan oluşan geniş sahil
· Ücretsiz havlu, şemsiye ve şezlong hizmeti
· Açık havuz, çocuk havuzu ve çocuklar için
 su kaydırakları, su parkı ve oyun alanı.
· Aktivite Havuzu
· Sadece yetişkinlere özel sessiz havuz
· 1 Kapalı havuz
· Villa misafirleri için özel villa havuzu
· Günün belirli saatlerinde plaj ve havuz çevresinde  
 ferahlatıcı ikramlar

Tatilinizin unutulmaz olması için animasyon ekibimizin sizler 
için özel olarak hazırladığı çeşitli aktivitelere gün boyunca 
katılabilir; akşamları ise birbirinden farklı muhteşem 
şovların, özel temalı partilerin, harika vakit geçireceğiniz 
canlı müzik seanslarının ve diskoda eğlencenin tadını 
çıkarabilirsiniz.

Eğlence

Villalar & Executive Süitler,
· Girişte taze meyve, taze çiçek ve organik şarap şişesi
· Turn down hizmeti
· Bornoz ve terlik
· 24 saat oda servisi (alkollü içecekler hariç)
· À la carte restoranlarda rezervasyon önceliği
· Saat 17.00’de günlük kurabiye ve çay servisi yapılmaktadır.

Junior & Family Süitler,
· Girişte taze meyve, taze çiçek ve organik şarap şişesi
· Turn down hizmeti
· Bornoz ve terlik

Aile Konfor Paketi isteğe göre Bahçe Aile Odası ve 
Aile Süit’lerinde konaklayan misafirlerimize uygunluk 
durumuna göre ücretsizdir.



70 71

PA L O M A  PA S H A  R E S O R T

İzmir’in Özdere ilçe merkezine 1 km, Kuşadası’na 35 km, 
İzmir’e 55 km, Adnan Menderes Havalimanı’na ise 50 km 
mesafede olup mesafede olup denize sıfır konumdadır.

Doğayla mükemmel bir uyum içinde tasarlanan 268 
odalı tesisimiz, içinde bulunduğu nefes kesici ormanla 
adeta bütünleşmiştir. Yumuşak kumlu muhteşem 
bir koyda, olağanüstü bir deniz manzarasına ve 
düzenlenmiş bahçelere sahip standart odalarının yanı 
sıra, konforlu havuz odaları ve teras süitleri ile sizlere 
eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

L Ü K S  U L T R A
HER ŞEY DAHİL
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Yiyecek
· Ana Restoran’da açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği
· Mevsimsel ve organik ürünler
· Kahvaltıda taze sıkılmış meyve suları
· Geç kahvaltı
· Ana Restoran’da öğle ve akşam yemeği sırasında dondurma servisi

Patisserie Lounge
Tatlı çeşitleri, taze pasta ve kurabiyeler, atıştırmalıklar, çay ve kahve 
servisi ile Patisserie Lounge’da keyifli vakit geçirebilirsiniz. 

Snack ve Atıştırmalıklar
Gündüz ve gece geç saatlerde snack servisi ve gece atıştırmalıkları

À La Carte Restoranlar
4 À la carte Restoran 
Uluslararası, Ege/Balık, Osmanlı/Kebap, Barbekü

Kids’ Chef
Çocuklara özel şefimizden küçük misafirlerimiz için eğlenceli 
sunumlar eşliğinde besleyici ve sağlıklı öğünler…

Odalar

· Girişte hoş geldiniz kokteyli
· Konsept dahilindeki yerli ve yabancı alkollü içecekler
· 24 saat açık bar
· Barlar: Piano Bar, Teras Bar, Havuz Bar, Jazz Bar, Vitamin Bar, 
  Disko Bar
· Organik şarap servisi
· Mini Bar her gün su, meşrubat ve bira ile yenilenir
· Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi.
· Geleneksel Türk kahvesi servisi
· Shisha Lounge’da ücretli nargile

İçecek

Standart Odalar 33 m2 
Balkonlu kara ve deniz manzaralı odalardır. Klima (VRF), sofa, TV, 
kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, duş, telefon.

Havuz Geçişli Oda 33 m2

Özel teraslı ve direkt havuza girişli odalardır. Klima (VRF), sofa, TV, 
kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, duş, telefon.

Aile Süitleri 65 m2

Balkonlu, deniz manzaralı 1 yatak odası, 1 oturma odası ve 2 banyo 
Klima (VRF), sofa, TV, kasa, saç kurutma makinesi, mini bar, duş, 
telefon.

Teras Süiti 70 m2

Deniz manzaralı, 1 yatak odası, özel Türk Hamamı ve 100 m2 
büyüklüğünde terasları ile özel jakuzi. Klima (VRF), sofa, TV, kasa, 
saç kurutma makinesi, mini bar, duş, telefon.
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Özel Hizmetler

Plaj ve Havuz

Çocuk Kulübü (04 – 12 yaş grubu için)
Mini disko, oyun alanı.

Genç Kulübü (13 – 16 yaş grubu için)
Oyun konsolları, sosyal medya köşesi

Çocuk ve Gençlik Kulüpleri

· İnce kum sahil
· Ücretsiz havlu, şemsiye ve şezlong hizmeti
· Açık havuz, kapalı havuz, çocuk havuzu ve
 çocuklar için su kaydırakları, su parkı ve oyun alanı
· Günün belirli saatlerinde plaj ve havuz çevresinde  
 ferahlatıcı ikramlar

Tatilinizin unutulmaz olması için animasyon ekibimizin 
sizler için özel olarak hazırladığı çeşitli aktivitelere 
gün boyunca katılabilir; akşamları ise birbirinden farklı 
muhteşem şovların, harika vakit geçireceğiniz canlı müzik 
seanslarının ve diskoda eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz.

Eğlence

Teras Süit, Geniş teras ve direkt deniz manzarasına sahiptir. 
· Ferah banyosu ve özel Türk Hamamı
· Rahat oturma alanı
· Girişte taze meyve ve organik şarap şişesi
· Saat 17:00’ de günlük kurabiye ve çay servisi
· Turn down hizmeti, bornoz, terlik  
· Özel jakuzili terası
· Terasta kahvaltı (rezervasyonlu-isteğe bağlı)
· À la carte Restoranlarda rezervasyon önceliği  
· 24 Saat oda servisi (alkollü içecekler hariç).

Aile Konfor Paketi isteğe göre Aile Süit’lerinde konaklayan 
misafirlerimize uygunluk durumuna göre ücretsizdir.

Küçük Misafirlerimize Hediye: Oyuncak, boyama kitabı ve 
kalemleri ile aktivite çantası

Fitness merkezi

Spor faaliyetleri: Tenis, basketbol, mini futbol, mini golf, 
boccia, aerobik, jimnastik, dart, okçuluk, deniz bisikleti, 
kano, su jimnastiği, su topu.

Masa Oyunları: Tavla, kart oyunları, satranç ve bilardo 
masa tenisi

Gurme festivalleri / Özel gün etkinlikleri

Ücretli Aktiviteler
Spa & Wellness: Güzellik merkezi tarafından verilen hizmetler: 
Genel bakım, vücut bakımı, yüz ve cilt bakımı, özel uygulamalar 
ve çeşitli masaj terapileri 

Su Sporları: Banana, Jet-Ski, Ringo ride, paraşüt, rüzgâr sörfü 
dersleri, patriot

Kara sporları: Özel tenis dersleri, tenis raketi ve topları, tenis 
kortu ışıklandırması.

Diğer Hizmetler
Tüm genel alanlar ve odalarda ücretsiz kablosuz internet 
hizmeti, kuaför (ücretli), doktor (ücretli), çamaşırhane ve 
kuru temizleme hizmetleri (ücretli), bebek bakıcısı (ücretli), 
hemşire servisi (ücretsiz) ve açık otopark (ücretsiz). 
Ücretsiz Hamam ve Sauna. 24 saat ücretli oda servisi.

Özel Notlar
Evcil hayvanlar kabul edilmemektedir.

Engelli odaları mevcut olup rezervasyon aşamasında 
bildirilmesi gerekmektedir

Ücretsiz Aktiviteler
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YARIM PANSİYON

PA L O M A  M A R I N A  S U I T E S

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 
Havalimanı’na 70 km mesafededir.

72 odalı otelimiz, sadece yetişkinlere yönelik olup; 16 
yaş üstü misafirlere açıktır.
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Odalar

· Ana Restoran’da açık büfe kahvaltı ve açık büfe akşam yemeği 
· Mevsimsel ve organik ürünler
· Lobby Bar’da continental geç kahvaltı 

Brasserie
Tatlı ve dondurma çeşitleri, taze pasta ve kurabiyeler, sandviçler, 
atıştırmalıklar, çay ve kahve servisi ile Brasserie’de keyifli vakit 
geçirebilirsiniz.

À La Carte Restoranlar
Yat limanı manzaralı à la carte restoran

Oda servisi
07.00 – 22.00 saatleri arasında ve ücretli

Yiyecek

· Girişte hoş geldiniz kokteyli ve bir şişe su
· Konsept dahilindeki yerli ve yabancı alkollü içecekler
· Barlar: Pool Bar ve Lobby Bar
· Organik şarap servisi
· Odalarda mini bar ücretlidir
· Tüm odalarda su ısıtıcısı, kahve ve çay servisi.

İçecek

Junior Süitler 41 m2

Split klima, TV, telefon, kasa, mini bar (ücretli), banyo (duş), ve saç kurutma 
makinesi bulunmaktadır. Odalar alt zemin katta bulunmaktadır.

Süit Odalar 41 m2

Split klima, oturma grubu, mini bar (ücretli), banyo (duş), TV, telefon, kasa ve saç 
kurutma makinesi bulunmaktadır.

Executive Süit Odalar 41 m2

Havuz veya deniz manzaralı, split klima, oturma grubu, su ısıtıcı ve kahve çay 
servisi, mini bar (ücretli), banyo (duş), TV, telefon, kasa ve saç kurutma makinesi 
bulunmaktadır.

Executive Teras Süit Odalar 41 m2 
Deniz manzaralı ve terasında 2 adet şezlong bulunmaktadır. Split klima, oturma 
grubu, mini bar (ücretli), banyo (duş), TV, telefon, kasa ve saç kurutma makinesi 
bulunmaktadır.

Plaj ve Havuz
· Tesisin hemen karşısında halk plajı bulunmaktadır.
· 1 açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Havuzda ücretsiz havlu, şemsiye
 ve şezlong hizmeti

Aktiviteler
Fitness merkezi
Dart, su jimnastiği, aerobik, streching, 
Masa Oyunları: Tavla, kart oyunları, masa tenisi, bilardo

Diğer Hizmetler
Engelli odaları mevcut olup rezervasyon aşamasında bildirilmesi gerekmektedir.

Döviz işlemleri, doktor ve hemşire servisi (ücretli), çamaşırhane ve kuru 
temizleme hizmeti (ücretli), TV odası, Toplantı salonu ve otel genelinde, odalarda 
ücretsiz kablosuz internet bulunmaktadır.
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Paloma Vacation Card Dünyasına Hoş Geldiniz!
Vacation Card üyesi olarak, Paloma otellerinin size özel sunduğu ayrıcalıkların keyfine varın. Her konaklamanızda puanları toplayın ve bedava tatil kazanın.
Paloma Hotels modern ve olağanüstü hizmeti ile siz değerli misafirlerimize 40 yıldır 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,

• Puan hesaplamalarını www.palomahotels.com/vacationcard adresinden görebilirsiniz.

√ 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 sonu oda servisi,
√ 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.

* Tesis müsaitlik durumuna göre

Bir üst oda kategorisine geçiş imkanı! *
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PALOMA Hotels konsept ve servislerimiz ile ilgili daha fazla bilgi, en son haberler ve güncellemeler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

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 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 ağacın bile yok edilmemesi için 
projelerimiz hassasiyetle hazırlanmaktadır.

ÇEVRE İLE İLGİLİ KAZANDIĞIMIZ ÖDÜLLER

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!

Ç E V R E  H A R E K E T İ

/p a l o m a h o t e l s
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