Çomça Manzara, enfes konumuyla tüm Bodrum’u ayaklar altına sererken, Bodrum’un ünlü kalesinin güzel
manzarasıyla da misafirlerine muhteşem bir görsel şölen sunar. Otelimiz Çomça Manzara klasik Bodrum
tipide inşa edilmiş olup tesis içerisinde çok güzel çiçekli geçitler bulunur. Sakinlik ve dinlenmek isteyen,
bunun yanı sıra gece hayatını da seven misafirlerimiz için ideal bir konumdadır.
Konum: Şehir merkezinden, restoranlardan, barlardan ve dükkanlardan birkaç dakika uzaklıkta olup
havaalanına 30 dk mesafededir.
Resmi Derecelendirme
Ödeme Şekli
Evcil Hayvan
Konaklama Tipi
Odalar

: Butik Otel
: Eurocard / MasterCard / Visa
: İzin verilmemektedir.
: Her şey dahil
: Toplam : 96 Dbl: 49 Trpl: 23 Family: 24

Tüm Odalarda: Mermer zemin‐ gardırop ‐ şifonyer ‐ masa ‐ sandalye ‐ klima (split) ‐ telefon ‐ tüm odalarda
balkon veya teras ‐ mini bar (ücretli) ‐ uydu TV ‐ koltuk ‐ kasa (ücretli) ‐ her odanın önünde masa ve sandalye
Banyo: Duş ‐ duşa kabin ‐ WC ‐ saç kurutma makinası ‐ telefon Temizlik: Her gün oda temizliği; haftada iki
gün çarşaf ve havlu değişimi
Suite: Halı kaplı zemin‐ gardırop ‐ şifonyer ‐ masa ‐ sandalye ‐ klima (split) ‐ telefon ‐ tüm odalarda balkon
veya teras ‐ mini bar (ücretli) ‐ uydu tv ‐ koltuk ‐ kasa (ücretli) ‐ masa ve sandalyeli geniş balkon ‐ her süit bir
yatak odası ve 1 oturma odasına sahiptir
Spor & Olanaklar: Fitness odası ‐ ortak alanlarda kablosuz internet bağlantısı ‐ doktor (7/24) ‐ çamaşır ve
ütü ‐ döviz bozdurma hizmeti.

Yiyecek & İçecek Hizmeti: Açık ve kapalı restoranlar ‐ toplam kapasite 150kişi ‐ 2 hafta boyunca her gün
değişen açık büfe yemekleri ‐ Snack bar ‐ Havuz bar ‐ Sunset bar

Ücretli: Havuz havluları ‐ kasa ‐ dalış (istek üzerine) ‐ mini bar ‐ telefon ‐ doktor ‐ taksi ‐ araç kiralama ‐
çamaşır ve ütü ‐ geç check‐out
Havuzlar: 2 havuz (birinde çocuk bölümü ve deniz manzarası vardır) ‐ şezlong, şemsiye ‐ duş

Her Şey Dahil Konsepti: Check‐in 14:00h check‐out 12:00h; 10:00’dan 23:00’e kadar, yerli alkolsüz ve alkollü
içecekler / bazı ithal alkollü içecekler (alkollü içecekler servisi 11:00’de başlar)
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ÇOMÇA MANZARA / BODRUM
KAHVALTI

07:00h ‐ 10:00h

GEÇ KAHVALTI

10:00h ‐ 11:00h

ÖĞLE YEMEĞİ

12:30h ‐ 14:00h

SNACK BAR (pizza,makarna,hamburger, salatalar)

14:30h ‐ 15:30h

KAHVE SAATİ (kurabiye,pastane ürünleri)

16:30h ‐ 18:00h

AKŞAM YEMEĞİ

19:30h ‐ 21:30h

GEÇ GİRİŞ VE ERKEN ÇIKIŞ

Kahve,kek,sandviç

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

S’19

