Bu konforlu otel, 2004 yılında açılmış olup çok güzel bir sahilin hemen önünde yer almaktadır ve Gümüldür
merkeze çok yakındır. Bu otel, özel dekorasyonu, mükemmel tesisi ve hizmetleri ile unutulmaz bir tatili vaat
ediyor.
Konum: Gümüldür ’e 2 km, Kuşadası’na 45 km, İzmir havaalanına 40 km, ve Efes’e 40 km uzaklıktadır.
Resmi Derecelendirme: ****
Ödeme şekli

: Eurocard / MasterCard / Visa

Evcil hayvan

: İzin verimemektedir

Konaklama şekli

: Her şey dahil

Odalar

: Toplam: 210 Dbl: 113 Trpl: 53 Family: 44

Tüm Odalarda: Halı ‐ gardırop ‐ şifonyer ‐ m asa ‐ sandalye ‐ klima (merkezi) ‐ mini bar ( su ikramdır, geri
kalan içecekler ücretlidir) ‐ telefon ‐ m asa ve sandalyeli balkon ‐ uydu TV ‐ kasa (ücretli). Banyo: Küvet
‐ WC ‐ saç kurutma m akinası ‐ telefon Temizlik: Her gün temizlik ve havlu değişimi, haftada iki kere çarşaf
değişimi yapılır.
Ücretli: Kuaför ‐ eczane ‐ masaj ‐ sau na ‐ çam aşır ve ütü ‐ doktor (7 /24) ‐ sahilde su sporları ‐ kasa ‐
mini bar ‐ sahil havlusu ‐ yastık mönüsü – 23:30’dan sonra tüm içecekler / gün boyu lüks içecekler ‐ Türk
kahvesi - telefon ‐ taksi ‐ araç kiralam a ‐ bebek bakıcısı ‐ d eniz manzaralı oda ‐ oda servisi ‐ geç check‐
out.
Sahil: Mavi Bayraklı özel kumsal ‐ şezlong ‐ şemsiye – Yalı Castle Aquapark
Yiyecek & İçecek Hizmeti: Açık ve kapalı restoranlar ‐ diyet ve vejetaryen yiyeceklerle açık büfe ‐ snack
bar - lobi bar ‐ havuz bar ‐ Türk restoranı (sadece öğle yemeği)
Spor &Olanaklar: Hafif animasyon ‐ eğlence ‐ masa tenisi ‐ ham am ‐ mini golf ‐ döviz bürosu ‐
amfitiyatro ‐ mini club ‐ badminton ‐ çocuk oyun alanı ‐ plaj voleybol ‐ yetişkinler ve çocuklar için DVD
gösterimleri ‐ 2 toplantı odası (60‐ 100 oturumlu) ‐ plaj mini futbol ‐ sahil gezi alanı ‐ otopark yeri ‐ ortak
alanlarda kablosuz internet bağlantısı.
Havuz: 2 çocuk bölümlü yüzme havuzu ‐ 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 Yerli içecekler /
alkollü içecekler/ bazı ithal alkollü içecekler. (alkollü içecekler servisi 11:00h’de başlar) Yalı Castle Aquapark
Cumartesi ve Pazar hariç (1 Haziran‐15 Eylül arası açıktır (hava durum una bağlı olarak). Club Yalı Hotels &
Resort ’a günlük giriş yapılmamaktadır.
Yalı Castle Aquapark: Cactus Paradise Hotel ’den 800 m uzaklıktadır, otele günlük 2 shuttle seferi vardır. Su
parkının 18 kaydırağı, 2 yüzme havuzu, yemek & alkolsüz içecek hizmeti vardır ve 1 Haziran‐15 Eylül
arasında hava durumuna bağlı olarak hizmet vermektedir.
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CLUB CACTUS PARADISE / GÜMÜLDÜR
KAHVALTI

07:00h ‐ 10:00h

GEÇ KAHVALTI

10:00h ‐ 11:00h

ÖĞLE YEMEĞİ

12:30h ‐ 14:30h

SNACK BAR (pizza,makarna,hamburger, salatalar)

14:30h ‐ 16:00h

KAHVE SAATİ (kurabiye,pastane ürünleri)

16:30h ‐ 18:00h

AKŞAM YEMEĞİ

19:30h ‐ 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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