Yalı Charme, Club Yalı Hotels & Resort ’un hemen karşısına 2011 yılında kurulmuştur ve Cactus Hotels Grup
’un yeni bir otelidir ve aynı zamanda Yalı Castle Aquapark ’a birkaç adım mesafededir. Bu otelimizin kendine
ait tesisleri bulunmakla beraber misafirlerimiz Club Yalı Hotels & Resort ’un tesislerinden de
faydalanmaktadır.
Konum: Gümüldür merkezine 3 km, Kuşadası’na 45 km, İzmir havaalanına 40 km ve Efes’e 40 km
uzaklıktadır.
Resmi Derecelendirme : Charme
Ödeme Şekli
: Eurocard / MasterCard / Visa
Evcil Hayvan
: İzin verilmemektedir
Konaklama Şekli
: Her şey Dahil
Odalar
: Toplam: 70 Dbl: 70
Tüm Odalarda: Seramik döşeme ‐ gardırop ‐ şifonyer ‐ masa – sandalye ‐ m ini bar ‐ telefon ‐ klim a
(bireysel) ‐ uydu TV ‐ kasa (ücretli) ‐ masa ve sandalyeli balkon Banyo: Küvet ‐ WC ‐ saç kurutm a
makinası ‐ telefon Temizlik: Her gün oda temizliği; haftada iki gün çarşaf ve havlu değişimi
Spor & Olanaklar: Lobi ‐ teras ‐ döviz bürosu ‐ ortak alanlarda kablosuz internet ‐ otopark alanı
Yemek Hizmeti: Kahvaltı ‐ Havuz Bar ‐ Öğle ve akşam yemekleri Club Yalı Hotels & Resort ’ta
Ücretli: Mini bar (konaklama boyunca bir kez alkolsüz içecekler ve günlük bir şişe su ile dolum hariç) ‐ kasa
‐ telefon ‐ gece yarısından sonra tüm içecekler ‐ gündüz ve gece lüks içecekler ‐ taksi ‐ araç kiralam a ‐
bebek bakıcısı ‐ geç check‐ out
Club Yalı Hotels & Resort ücretli olanaklar: Sahilde su sporları ‐ dalış (istek üzerine) - doktor 7/24 ‐
butikler ‐ m arket ‐ sauna ‐ kuaför ‐ masaj ‐ tenis ışıklandırm a ‐ diskotek ‐ çam aşır ve ütü ‐ terzi ‐ 23:30
sonrası alınan tüm içecekler ‐ gü n boyu lüks içecekler ‐ gün boyu taze meyve suları ‐ Türk kahvesi
(Temmuz-Ağustos hariç) - telefon - taksi - araba kiralama - bebek bakıclığı - her yetişkin için ücretsiz 1 sahil
havlusu (depozito 5 €)
Sahil: Mavi bayraklı kumsalda şezlong ‐ şemsiye ve duş
Havuz: 1 Çocuk bölümlü yüzme havuzu, güneşlenme terası, şezlong, şemsiye ve duş. İlave olarak, 3 açık ve 1
kapalı havuz (15 Haziran ‐ 15 Eylül hariç) Club Yalı Hotels & Resort.
Her şey Dahil Konsept: Check‐in saati 15.00h check‐ out saati 12:00h. ‐ 10:00h’dan 23.30’e Yerli içecekler /
alkollü içecekler / bazı ithal alkollü içecekler (alkollü içecekler servisi 11:00h’de başlar) ‐ 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, hava durumuna bağlı olarak)
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Yalı Castle Aquapark: Yalı Charme’dan 200 m uzaklıktadır, su parkı 18 kaydırak, dalga havuzu, 3 çocuk
havuzu, jakuziden oluşmaktadır. Yemek ve alkolsüz içecekler dahil olarak 1 Haziran‐15 Eylül tarihleri
arasında Cumartesi ve Pazar günleri hariç hizmet vermektedir. (Hava durumuna bağlı olarak)

YALI CHARME (CLUB YALI HOTELS & RESORT) / 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 (pizza,makarna,hamburger, salatalar)

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
YALI CASTLE 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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