Bir turist güzergâhı olarak Yalıkavak ’ın sunacağı birçok olanak vardır; Güzel sahilleri, renkli pazarı, marinası
ve dükkanları. Club Cactus Fleur Beach, ilçe merkezine 2 km uzaklıkta olup tam sahil kenarındadır ve
misafirlerine konfor ve dinginliği yaşatmayı sunar. Bu güzel otel Fransız tipi gezinme alanları ile geleneksel stili
bir arada sunar.
Konum: Yalıkavak merkeze, yerel dükkanlara ve Pazar yerine 2 km, Bodrum’a 20 km, havaalanına 45 km
uzaklıktadır. Otelin önünde minibüs durağı mevcuttur.
Resmi Derecelendirme: ****
Ödeme Şekli

: Eurocard / MasterCard / Visa

Evcil Hayvan
Konaklama Tipi
Odalar

: İzin verilmemektedir
: Her şey dahil
: Total: 152 Dbl: 88 Trpl: 37 Family: 27

Tüm Odalarda: Mermer ‐ gardırop ‐ şifonyer ‐ masa ‐ sandalye ‐ klima (bireysel) ‐ telefon ‐ uydu TV ‐ tüm
odalarda balkon veya teras ‐ mini bar (konaklama boyunca bir kez alkolsüz içecekler ve günlük bir şişe su ile
dolu) ‐ kasa Banyo: Duş ‐ duşakabin ‐ WC ‐ saç kurutma makinası ‐ telefon Temizlik: Her gün oda temizliği;
haftada iki gün çarşaf ve havlu değişimi
Spor & Olanaklar: Eğlence ‐ uluslararası animasyon ‐ günlük oyunlar ‐ tenis ‐ masa tenisi ‐ mini club ‐ mini
golf ‐ dart ‐ mini futbol ‐ basketbol ‐ doktor (7/24) ‐ çamaşır ve ütü ‐ döviz bürosu ‐ voleybol ‐ deniz bisikleti ‐
kano ‐ hamam ‐ fitness ‐ sauna ‐ amfitiyatro ‐ 3 toplantı odası (80/120/200 kişi) ‐ küçükler ve büyükler için DVD
gösterimleri ‐ ortak alanlarda kablosuz internet bağlantısı.
Yiyecek & İçecek Hizmeti: 1 açık ve 1 kapalı restoran, diyet yiyeceklerle açık büfe ‐ Snack bar ‐ Amerikan bar
Sailor bar ‐ Laughing Parrot bar

Ücretli Hizmetler: Jet ski ‐ su kayağı – rüzgar sörfü ‐ pazar ‐ butik ‐ sauna ‐ saat 23.00’den sonra içecekler &
gündüz ve gece premium içecekler ‐ doktor ‐ bebek bakıcılığı ‐ geç check‐out ‐ kano ‐ deniz bisikleti ‐ iskele’de
alakart akşam yemeği (rezervasyon gerekir)
Havuzlar: 1 yüzme havuz ‐ bahçede 1 çocuk yüzme havuzu ‐ şezlong, şemsiye ve duş ‐ jakuzi.
Sahil: Kumsal ‐ şezlong ve şemsiye, her yetişkin için ücretsiz 1 sahil havlusu (depozito 20 ₺)

Her Şey Dahil Konsepti: Check‐in 14:00h check‐out 12:00h; 10:00’den 23:00’e, yerli alkolsüz ve alkollü
içecekler & bazı ithal alkollü içecekler (alkollü içecekler servisi 11:00’de başlar). Mini bar (konaklama boyunca
bir kez alkolsüz içecekler ve günlük bir şişe su ile dolu). Pirates Inn Cactus Aquapark ‐ Cumartesi ve Pazar hariç
* (1 Haziran ‐15 Eylül arası hava durumuna bağlı olarak)
Pirates Inn Cactus Aquapark: Cactus Fleur Beach Hotel’in hemen yanı başında bulunan su parkı, toplam
534m uzunluğunda 9 kaydıraktan, yüzme havuzundan, çocuk havuzundan oluşmakta olup, yiyecek & içecek
(alkolsüz) dahil 1 Haziran‐15 Eylül tarihleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri hariç misafirlerimize
ücretsizdir.
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CLUB CACTUS FLEUR BEACH / YALIKAVAK
KAHVALTI

07:00h ‐ 10:00h

GEÇ KAHVALTI

10:00h ‐ 11:00h

ÖĞLE YEMEĞİ

12:30h ‐ 14:30h

TURKISH RESTAURANT

12:30h ‐ 14:30h

SNACK BAR (pizza,makarna,hamburger, salatalar)

12:30h ‐ 16:30h

KAHVE SAATİ (kurabiye,pastane ürünleri)

16:30h ‐ 17:30h

MEYVE VE ÖZEL TATLAR

17:30h ‐ 19:00h

AKŞAM YEMEĞİ

19:30h ‐ 21:30h

KOKTEYL

22:00h ‐ 23:00h

GEÇ GİRİŞ VE ERKEN ÇIKIŞ
PIRATES INN CACTUS AQUAPARK (kaydıraklar 17:30’da kapanır)

Kahve,çay,kek
10:00h‐18:00h

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