
ANA RESTAURANT
SERVİS AÇILIŞ KAPANIŞ

KAHVALTI AÇIK BÜFE 07:00 10:00
GEÇ KAHVALTI MİNİ BÜFE 10:00 11:00
ÖĞLE YEMEĞİ AÇIK BÜFE 12:30 14:30
AKŞAM YEMEĞİ AÇIK BÜFE 19:00 21:30
GECE ÇORBASI AÇIK BÜFE 00:00 01:00

DİĞER HİZMETLER
AÇIKLAMA

İNTERNET WIFI tüm otel genelinde ücretsizdir.

EMANET KASASI Konaklamanız boyunca odalarda 
bulunmaktadır. Ücretsizdir.

ODA SERVİSİ 24 Saat Açık (Ücretlidir)

MİNİ BAR
Mini Bar içerisindeki ürünler ücretlidir. Mini Bar’da 
tüketilen ürünler minibar menü fiyatları ile oda 
hesabınıza eklenecektir.

SNACK LEZZETLERİ
AÇILIŞ KAPANIŞ

SNACK RESTAURANT 14:30 17:00

HD İÇECEK KONSEPTİ VE SERVİSLERİ
LOBBY BAR 24 saat
DONDURMA SERVİSİ (POOL BAR) 16:00 - 17:00
BEŞ ÇAYI (LOBBY BAR) 17:00 - 18:00

HAVUZ BARLARIMIZ
POOL BAR 10:00 - 00:00
-2. KAT POOL BAR 10:00 - 18:00

KONSEPT DETAYLARI

HERŞEY DAHİL KONSEPT 23 MART - 17 MAYIS 2018 ARASI GEÇERLİDİR
16 EYLÜL - 31 EKİM 2018 ARASI GEÇERLİDİR

• Misafir sayısının yoğunluğuna göre öğle ve 
akşam yemekleri set menü veya açık büfe olarak 
servis edilmektedir. 
 
Otele giriş saati 14:00-Ayrılış saati 12:00’dir. 
Ayrılırken lütfen oda kartınızı ve havlu kartınızı 
resepsiyona teslim etmeyi unutmayınız. 

• Hijyenik ve estetik nedenlerden dolayı 
tüm Restaurant, Bar ve diğer ünitelerden 
yiyecek ve içecekleri lütfen başka ünitelere 
götürmeyiniz, odalara çıkarmayınız. Odalara 
çıkarılan her ürün ücretlendirilmektedir.

• Çamaşırhane ve odalarda dış hat telefon 
kullanımı ücretlidir. Odalarda bulunan 
çay kahve set up’ı ücretsizdir. 

•    Tesiste konakladığınız süre zarfında oda 
kartınız kimlik belgesi önemine sahiptir.
Kartınızın kaybolması durumunda lütfen acilen 
resepsiyona bilgi veriniz,  bu durumdan 
doğabilecek zararlardan otelimiz sorumlu 
değildir.Kartınızı kaybetmeniz durumunda 
tarafınızdan 5 Euro ücret tahsil edilmektedir.

•     Havlu Servisimiz Ücretsizdir.Otelimizden 
ayrılışınız esnasında havlu kartınızı resepsiyona 
teslim ediniz.Kartın teslim edilmemesi 
durumunda havlu bedelimiz olan 10  Euro ücret 
tarafınızdan tahsil edilmektedir. 
 
Ephesus Spa & Wellness Hizmetleri 

• Açılış 10:00 - Kapanış 20:00

• Havuz kullanımı için havlu servisimiz ücretsizdir.  
Spa bölümümüzden temin edebilirsiniz.

• Ücretsiz Hizmetleri: Türk Hamamı, Buhar 
Odası, Sauna, Macera Duşları, Kova 
Duşu,Fitness Center, Kapalı Havuz, 
Kar Çeşmesi, Dinlenme Salonu

• Ücretli Hizmetler: Masaj, Bakım 
Odaları(vücut,yüz ve cilt),VIP Türk Hamamı, 
VIP Masaj Odası (Jakuzili), Doktor & 
Hemşire, Spa içinde tüketilen içecekler.

Otelimizde tüm çay, kahve (Türk Kahvesi hariç), konsantre 
içecekler gün içerisinde ücretsiz olup, saat 24:00’den sonra tüm 
içecekler ücretlidir. Taze sıkılmış meyve suları ve enerji içecekleri 
ücretlidir. 

Yerli alkollü ve alkolsüz içecekler (tesisin belirlediği) ve kokteyl 
menüsünde ki tüm kokteyller ücretsizdir. Yabancı alkollü, 
alkolsüz içecekler ücretlidir. Bazı şişe ürünler (Bira Hariç) 
servis edilmektedir ve ekstra ücrete tabidir.

Yerli alkollü, bazı yabancı alkollü, alkolsüz (tesisin belirlediği) 
ve kokteyl menüsünde ki tüm kokteyller sevis edilmektedir. 
Bazı şişe ürünler (Bira Hariç) ekstra ücrete tabidir.
Saat 24:00’den sonra ücretlidir.

Gece boyunca özel canlı müzik dinletileri ile hizmet 
vermektedir.

Ünitelerin açılış  kapanış saatleri ve yerleri hava şartlarına göre 
değişebilir.

Konsept dahilinde snack restaurant menümüzde bulunan 
yiyecek ve içecekler servi̇s edilmektedi̇r.

PLAJ HİZMETİ
Otel alanımız içerisinde plaj hizmetimiz bulunmamaktadır. 
Otelimize kısa mesafede bulunan plajımıza gün boyunca belirli 
saatlerde servis hizmetimiz vardır.
Plaj alanımızda ücretsiz yiyecek içecek hizmetimiz 
bulunmamaktadır.



MAIN RESTAURANT
SERVICE OPEN CLOSE

BREAKFAST OPEN BUFFET 07:00 10:00
LATE BREAKFAST MINI BUFFET 10:00 11:00
LUNCH OPEN BUFFET 12:30 14:30
DINNER OPEN BUFFET 19:00 21:30
NIGHT BUFFET OPEN BUFFET 00:00 01:00

OTHER SERVICES
DESCRIPTIONS

INTERNET WIFI It is free in whole hotel area.
SAFE In the room, free of charge.

ROOM SERVICE 24 hours.  (Extra of Charge)

MINI BAR
Mini Bar products are extra of charge.
Mini Bar products prices are listed on Mini Bar 
Menu. They will added to your room account. 

ALL INCLUSIVE CONCEPT 23 MARCH - 17 MAY 2018
16 SEPTEMBER - 31 OCTOBER 2018

CONCEPT INFO

SNACK FLAVORS
OPEN CLOSE

SNACK RESTAURANT 14:30 17:00

HD BEVERAGE CONCEPT & SERVICE
LOBBY BAR 24 hours
ICE-CREAM SERVICE (POOL BAR) 16:00 - 17:00
COOKIE TIME (LOBBY BAR) 17:00 - 18:00

POOL BARS
POOL BAR 10:00 - 00:00
-2. FLOOR POOL BAR 10:00 - 18:00

• Depending on the number of guests, lunch is 
served as a set menu or open buffet. 
 
C/IN time is 14:00-C/OUT time is 12:00 
(Please leave your key cards and towel cards 
to the reception while your checking out)

• Due to hygienically and aesthetical 
reasons, the food and beverages can 
not be take from all Restaurants, Bars to 
other units or taken to rooms.All products 
taken to rooms are charged a fee.

• Laundry service, national and international 
telephone calls are extra of charge. 
In the room tea & coffee set 
up is free of charge.

• Room Card 
Your room card is important as your ID card. 
If you lost your room card, please inform the 
reception immediately, and our hotel will not 
be responsible for any expense that may 
arise in this situation. If you lose your card, 
you will be charged 5 Euro.

• Towel Card 
Our towel service is free. When you leave our 
hotel, deliver your towel card to reception. 
If you do not deliver the card, you will be 
charged a towel fee of 10 Euro. 
 
Ephesus Spa & Wellness Service

• Opening 10:00 - Closing 20:00

• Our towel service is free for pool use. 
You can get it from our spa section.

• Free Services: Turkish bath,Steam bath, Sauna, 
Adventure shower, Bucket shower, Indoor 
pool, Snow fountain, Fitness, Relaxing room, 

• Paid Services: Massage, Personal 
cares(body, face & skin), VIP Turkish Bath, 
VIP massage room (with Jakuzzi), Doctor 
& Nurse, Drinks are extra charge in Spa

All kinds of tea, coffee(except Turkish Coffee), beverage 
concentrates are free of charge. After 24:00 all beverages 
(Local & Import) are extra of charge. Fresh squeezing fruit 
juices and energy drinks are extra of charge. 

The Lobby Bar is open 24 hours. Some local alcoholic, non-
alcoholic drinks (hotel specified), also cocktails are served from 
the cocktail menu is free of charge.

Some bottles (except Beer) also import alcoholic, non-alcoholic 
drinks are extra of charge.

Some import alcoholic, non-alcoholic drinks (hotel specified) 
extra of charge. Cocktails are served with menu. Some bottles 
(except Beer) are served and extra of charge.

You can enjoy special live music shows at our Pool Bar.

The opening and closing hours of the units may 
change according to the weather conditions.

At our Snack Restaurant food and beverages are served with 
menu, within the concept.

BEACH SERVICE
We have a shuttle service to the beach from hotel at certain 
times during the day, which is short distance to our hotel. We 
do not have free food and beverage service in our beach area.




