Yalı dekorlu bahçeleriyle beraber mavi bayraklı kumsalıyla tam deniz kenarına kurulmuş bir oteldir. Resort
ortasından geçen ufak kanalla ikiye ayrılmıştır, Yalı Hotel Club ve Yalı Resort, misafirlerimiz her iki tarafın da
keyfini sürebilirler.
Konum: Gümüldür‘e 3 km, Kuşadası’na 45 km, İzmir havaalanına ve Efes’e 40 km uzaklıktadır.
Official Rating: *****
Payment
: Eurocard / MasterCard / Visa
Pets
: Kabul edilmemektedir
Board Basis : Her şey dahil
Rooms:
Resort
: Total: 225 Dbl: 72 Trpl: 90 Family: 63
Club
: Total: 225 Dbl: 89 Trpl: 96 Family: 40
Tüm Odalarda: Halı veya mermer - gardırop - şifonyer - masa sandalye - mini bar (konaklama boyunca bir kez
alkolsüz içecekler ve günlük bir şişe su ile dolu) - telefon - klima (merkezi) - uydu TV - kasa (ücretli) - masa ve
sandalyeli balkon. - talep ve konfirmasyona istinaden Antialerjik oda Banyo: Küvet - WC - saç kurutma
makinası - telefon Temizlik: Her gün oda temizliği ve havlu değişikliği, iki günde bir çarşaf değişimi
Ücretli: Su sporları - market - doktor ( 7/24) - sauna - kuaför - masaj - butik - mini bar (konaklama boyunca bir
kez alkolsüz içecekler ve günlük bir şişe su ile dolum hariç)  tenis ışıklandırması  kasa  diskotek  çamaşır
ve ütü  23:30’dan sonra tüm içecekler/gündüz ve gece lüks içecekler  gün boyu taze meyve suları – Türk
kahvesi (Temmuz-Ağustos hariç) - dalış (istek üzerine)  mini bar  telefon  taksi  araç kiralama  deniz
manzaralı oda  yastık mönüsü - bungalov  oda servisi  bebek bakıcısı  geç checkout. - her yetişkin
misafir için 1 sahil havlusu (depozito 5 Euro)
Sahil: Kumsal - şezlong ve şemsiye - 1 iskele
Yiyecek & İçecek Hizmeti: 2 teraslı ana restoran (büfe ve yemekler olduğu yerde hazırlanır) - 2 lobi bar - Türk
Kebap restoranı (sadece öğle yemeği) snackbar ve grill - 2 havuz bar - Ağaç bar - Çıkrık bar - Balık restoranı –
İtalyan restoranı – Uzakdoğu restoranı (Bu restoranlarda kuver ücreti alınır. Sadece akşam yemeği hizmeti
verilir ve rezervasyon gereklidir.) Dondurma & Pancake evi (yüksek sezonda öğleden sonra)  24 saat oda
servisi  çocuk mönüsü
Spor & Olanaklar: Animasyon - eğlence - ana loca - TV locası - ev sineması - amfitiyatro - trambolin - mini
sinema - çocuk oyun alanı - disko - junior club açık hava fitness - tenis - masa tenisi - basketbol - 2 mini golf mini football - Sahil dolaşma alanı - hamam - çamaşır ve ütü - döviz bürosu - park yeri - 3 toplantı odası
(70/80/180 kapasiteli) - her yetişkin misafir için bir sahil havlusu (depozito 5 euro) - ortak alanlarda kablosuz
internet bağlantısı.
Havuzlar: 3 çocuk bölümlü yüzme havuzu - 1 ısıtmalı kapalı yüzme havuzu (15 Haziran-15 Eylül hariç) - su
kaydırakları - güneşlenme terası - şezlong - şemsiye ve duş
Her Şey Dahil Konsepti: Check-in saati 15:00h Check-out saati 12:00h; 10:00’dan 23:30’a kadar yerli içecekler
/ alkollü içecekler/ bazı ithal alkollü içecekler. (alkollü içecekler servisi 11:00’de başlar). Her yetişkin misafir
için bir sahil havlusu (depozito 5 euro). Mini bar (konaklama boyunca bir kez alkolsüz içecekler ve günlük bir
şişe su ile dolum). Balık restoranı – İtalyan restoranı – Uzakdoğu restoranı (Bu restoranlarda kuver ücreti alınır.
Sadece akşam yemeği hizmeti verilir ve rezervasyon gereklidir).Yalı Castle Aquapark Cumartesi ve Pazar hariç.
1 Haziran-15 Eylül arası açıktır (hava durumuna bağlı olarak).
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Yalı Castle Aquapark: Club Yalı Hotels &Resort ’dan 200 m uzaklıktadır. Su parkının 18 kaydırağı, 2 yüzme
havuzu, yemek & alkolsüz içecek hizmeti vardır ve 1 Haziran 15 Eylül arasında hava durumuna bağlı olarak
hizmet vermektedir. Giriş için hafta sonları otel misafirlerine indirimli tarife uygulanır.

CLUB YALI HOTELS / GÜMÜLDÜR
KAHVALTI

07:00h ‐ 10:00h

GEÇ KAHVALTI

10:00h ‐ 11:00h

ÖĞLE YEMEĞİ

12:30h ‐ 14:00h

TÜRK RESTORANI

12:30h ‐ 14:30h

SNACK BAR (Makarna, pizza)

14:00h ‐ 16:00h

PASTANE

11:00h ‐ 18:00h

KAHVE SAATİ (Dondurma, pankek)

17:00h ‐ 18:00h

KOKTEYL

18:00h ‐ 19:00h

AKŞAM YEMEĞİ

19:00h ‐ 21:30h

GEÇ GİRİŞ VE ERKEN ÇIKIŞ

Kahve‐Çay‐Kek

YALI CASTLE AQUAPARK (kaydıraklar 17:30’da kapanır)

10:00h‐18:00h

Otel servis saatlerini ve bahsi geçen hizmetleri değiştirme hakkını saklı tutar.
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