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Alaiye Resort & Spa Hotel 
            2022 Ultra Her Şey Dâhil Yaz Sezonu Konsepti 

 
Muhteşem İncekum plajına sahip tesisimizin denize uzaklığı 100 metredir. Antalya 
hava alanına 105 km 
Gazipaşa hava alanına 67 km 
Alanya merkeze 22 km 
Avsallar merkeze 2 km 
Side antik kentine 45 km 
Manavgat merkeze 40 km mesafededir. 
55.800 m2 alan üzerine kurulu olan otelimiz 

Toplam 443 oda, 886 yataktan ve toplam 7 bloktan oluşmaktadır. 
 

TEL : +90 242 517 43 73 (pbx)  

FAKS : +90 242 517 15 34  

E-MAIL : alaiye@alaiyehotels.com 
WEB : www.alaiyehotels.com 
ADRES : İncekum Alanya Antalya Türkiye 

OTEL BİLGİLENDİRME  

    HOTEL ADI 
  

: Alaiye Resort & SPA Hotel 

KATEGORİSİ 
  

: 5 yıldız 

SİSTEM   : Ultra Her şey Dâhil 

AÇIK OLDUĞU DÖNEM : Yaz Sezonu 

KONUŞULAN DİLLER : Almanca, İngilizce, Rusça, 

    Türkçe ve Diğer Avrupa Dilleri 

PLAJ 
  

: Kum- Mavi Bayrak Sertifikalıdır. 

 

PLAJ DURUMU 
 

: 
Şezlong, minder, şemsiye, plaj havlusu havlu 
kartı karşılığı ücretsiz 

mailto:alaiye@alaiyehotels.com
http://www.alaiyehotels.com/
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Oda Özellikleri 

Standard Rooms (Standart Odalar) 
Kendinizi özel hissettiğiniz her Alaiye Resort & SPA Hotel konaklaması artık sizin için bir bağımlılık haline 

gelecek. 
 

 Toplam kapasite: 200 oda 
 Oda büyüklüğü: 24 m² veya 26,5 m² 

Oda Özellikleri: 

  Ortopedik yatak (Bir büyük çift kişilik yatak,  iki tek kişilik yatak veya bir büyük çift kişilik yatak ve bir tek kişilik 
yatak seçenekleri bulunmaktadır.) 

 Koltuk (Bir adet tekli) 

 LCD TV 

 Uydu yayını 

 TV ´ den müzik kanalı 

 Telefon direkt hatlı 

 Mini bar 

 Kasa (Ücretsiz) 

 Split klima 
 Banyo (duşa kabin) ve WC 

 Saç kurutma makinesi 

 24 saat oda servisi (Ücretli) 

 Balkon büyüklüğü (3,60 m² veya 6 m²) 

 Odalar deniz, kara veya havuz manzaralı ve balkonludur 

Minimum bir, maksimum üç yetişkin konaklayabilir. 

Connection Standard Rooms (Bağlantılı Standart Odalar) 

Tatil bir ayrıcalıksa sizde bu ayrıcalığı yaşayın ailenizle yâda arkadaşlarınızla bir arada olmanın keyfine 
varın. 

 

 Toplam kapasite: 34 oda 

 Oda büyüklüğü: 52 m² 
Oda Özelikleri: 

 Ortopedik Yatak (İki adet çift kişilik, iki adet tek kişilik) 

 Koltuk (İki adet tekli) 

 LCD TV (iki adet) 

 Uydu yayını 

 TV ´ den müzik kanalı 
 Telefon direkt hatlı 

 Mini bar( iki adet) 

 Split klima ( İki adet) 

 Banyo (duşa kabin) ve WC (iki adet) 

 Saç kurutma makinesi (İki adet) 
 Kasa (Ücretsiz)(iki adet) 

 24 Saat oda servisi (Ücretli) 

 Balkon büyüklüğü (4,50 m² veya 6 m²) (iki adet) 
 Odalar deniz, kara veya havuz manzaralı ve balkonludur. 

 
Minimum üç, maksimum dört yetişkin konaklayabilir. 
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Senior Suites / Family Suites ( Standart Suite Odalar) 
Akdeniz’in yeşil bitki örtüsü ile bezeli odanızın balkonunda huzur ve keyfi doyasıya yaşayacaksınız ve 

şimdi Alaiye Resort & SPA Hotel’ de konaklıyorsunuz. 

 Toplam kapasite: 197 oda 

 Oda büyüklüğü: 36 m² veya 38 m² 

Oda Özelikleri: 
 Bir yatak odası, bir oturma odası 

 Ortopedik yatak(İki adet tek kişilik veya French yatak ) 

 Koltuk( bir adet çiftli), bir adet kanepe 

 LCD TV (2 adet ) 

 Uydu yayını 

 TV ´ den müzik kanalı 
 Telefon direkt hatlı 

 Mini bar 

 Split klima ( iki adet) 

 Banyo ( duşa kabin) ve WC 
 Saç kurutma makinesi 

 Kasa (Ücretsiz) 

 24 saat oda servisi (Ücretli) 

 Balkon (4,50 m² veya 6 m²) 

 Odalar deniz, kara veya havuz manzaralı ve balkonludur. 

Minimum üç, maksimum dört yetişkin konaklayabilir. 

Junior Suite Rooms (Suite Odalar) 
Akdeniz’in yeşil bitki örtüsü içerisinde veya Akdeniz’in sonsuz maviliğine balkonunuzdan bakıp tatilde 

olmanın hazzını yaşayacaksınız ve Alaiye Resort & SPA Hotel ayrıcalıklı konaklama seçeneklerini yaşamayı 
unutmayın. 

 Toplam kapasite: 4 oda 

 Oda büyüklüğü: 46 m² 

Oda Özelikleri: 

 Ortopedik Yatak( bir adet çift kişilik) 

 Koltuk(bir adet tekli, bir adet çiftli) 

 LCD TV ( İki Adet ) 

 Uydu yayını 

 TV ´den müzik kanalı 

 Telefon direkt hatlı 

 Mini bar ( İki Adet ) 

 Split klima ( İki adet) 

 Banyo ( duşa kabin) ve WC 

 Saç kurutma makinesi 

 Kasa (Ücretsiz) 

 24 saat oda servisi (Ücretli) 

 Balkon (17 m²) 

 Odalar deniz, kara veya havuz manzaralı ve balkonludur. 

Minimum bir, maksimum iki yetişkin konaklayabilir. 
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Selective Suite Room (Selective Suite Oda) 
 

Güneşin deniz ile birleştiği muhteşem bir manzara izleyebileceğiniz Selective Suite odamız Alaiye 
Resort & SPA Hotel ’de sizin için konumlandırdık. 

 Toplam kapasite: 1 oda 

 Oda büyüklüğü: 25 m² 

Oda Özelikleri: 

 Ortopedik Yatak(bir adet çift kişilik bir adet tek kişilik) 

 Koltuk(bir adet tekli ) 

 Uydu yayını 

 TV ´ den müzik kanalı 

 LCD TV 

 Telefon direkt hatlı 

 Mini bar 

 Split klima 

 Banyo (duşa kabin) ve WC 

 Saç kurutma makinesi 
 Kasa (Ücretsiz) 

 24 saat oda servisi (ücretli) 

 Balkon (16 m²) 

 Balkonda sauna, balkonda dört kişilik jakuzi 

 Odanız deniz, havuz manzaralı olup ve balkonludur. 

Minimum bir, maksimum üç yetişkin konaklayabilir. 

Oda 25 m² Jakuzi ve Sauna alanı 20 m² 

King Suite Room (King Suite Oda) 
Güneş pırıltısının havuzla birleştiği Balkonundan Akdeniz’in derin maviliklerini görebildiğiniz Alaiye 

Resort & SPA Hotel ‘de konumlandırılmış olan King Suite sizin beğeninize sunulmuştur. 

 Toplam kapasite: 1 oda 

 Oda büyüklüğü: 46 m² 

Oda Özelikleri: 

 Ortopedik Yatak(Bir adet çift kişilik) 

 Koltuk(Üç adet tekli, bir adet çiftli ) 

 Uydu yayını 

 TV ´ den müzik kanalı 
 LCD TV 

 Telefon direkt hatlı 

 Mini bar 

 Split klima ( iki adet) 

 Banyo ( duşa kabin) ve WC 

 Saç kurutma makinesi 

 Kasa (Ücretsiz) 

 24 saat oda servisi (Ücretli) 

 Balkon (17 m²) 

 Balkonda sauna, balkonda dört kişilik jakuzi 

 Odanız deniz, havuz manzaralı olup ve balkonludur. 

 Oda 46 m² Jakuzi ve Sauna alanı 19 m² 

 
Minimum bir, maksimum iki yetişkin konaklayabilir. 
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Handicapped Rooms (Engellilere Özel Odalar) 
 

Tatil anlayışı sizin için stres olmaktan artık çıkıyor. Biz sizin için her şeyi düşünmeye çalıştık. Bu 
ayrıcalıklı konaklamada sizi ağırlama imkânı verdiğiniz için onur duyduk. 

 

 Toplam kapasite: 6 oda 

 Oda büyüklüğü: 26,5 m² 

Oda Özelikleri: 

 Ortopedik Yatak (İki adet özel tasarlanmış twin yatak) 

 Koltuk (Bir adet tekli) 

 Uydu yayını 

 TV ´ den müzik kanalı 

 LCD TV 

 Telefon direkt hatlı 

 Mini bar, 

 Split klima 

 Banyo (duş) (özel tasarlanmış) ve WC 
 Saç kurutma makinesi 

 Kasa (Ücretsiz) 

 24 saat oda servisi (Ücretli) 

 Balkon (5,40 m²) 

 Odada bulunan bütün ekipmanlar engelli misafirlerimiz için tasarlanmıştır. 

 Odalar kara manzaralı ve balkonludur. 

Minimum bir, maksimum iki yetişkin konaklayabilir. 

Honeymoon Rooms (Balayı Odaları) 
 

Sıradan devam eden bir hayatın tam ortasında, unutulmaz bir masal yaşamanız mümkün. 
Balayı tatilinizde, Romantizmi en ince ayrıntısına kadar sizin için tasarladık. Beraber geçirdiğiniz 
her dakikanın tadını çıkarın. 

 

 Toplam kapasite: 4 oda 

 Oda büyüklüğü: 26 m² 

Oda Özelikleri: 

 Ortopedik Yatak(bir adet çift kişilik) 

 Koltuk(bir adet tekli ) 

 Uydu yayını 
 TV ´ den müzik kanalı 

 LCD TV 

 Telefon direkt hatlı 

 Mini bar 
 Split klima 

 Banyo (Küvet, duşa kabin) ve WC 

 Saç kurutma makinesi 

 Kasa (Ücretsiz) 

 24 saat oda servisi (ücretli) 
 Balkon (33 m²) 

 Balkonda tek kişilik küvet 

 Odanız deniz, havuz manzaralı olup ve balkonludur. 

Minimum bir, maksimum iki yetişkin konaklayabilir. 

Oda 26 m² Balkon 33 m² 
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       TÜM (STANDART) ODALARDA BULUNAN GENEL EKİPMANLAR VE DONANIMLAR 
 Elektronik kapı kilit sistemi   

 Tek kişilik yataklar veya çift kişilik yatak yâda çift kişilik yatak ve tek kişilik yatak 

 Yangın alarmı                           

 Balkon 

 LCD TV                                     

 Balkon oturma grubu 

 Ulusal ve uluslararası yayınlar   

 Balkon askısı 

 Müzik yayını(TV kanallarında) 

 Çizgi film kanalları   

 Banyo, WC,  duş ve duşa kabin yada banyo, WC,  küvet ve duşa kabin 

 Saç kurutma makinesi 

 Makyaj aynası 

 Banyo buklet seti 

 Banyo havluları 

 Elektronik kasa (Ücretsiz) 

 Odada ve banyoda direkt hatlı telefon 

 Terlik 

 Split klima sistemi 

 Ücretsiz wifi bağlantısı  

 Ana bina odalarda zemin parke, bloklarda parke veya fayans yâda halı zemin 

 Bebek yatağı ( İsteğe bağlı) 

 Linen değişimimiz üç günde bir yapılmaktadır.  

 Günlük havlu değişimi ( İsteğe bağlı ) 

 Günlük oda temizliği (Her gün 09.00 -16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.) 

 Mini barınız, her gün, günde bir kez 09.30-16.00 saatleri arasında kontrol edilerek doldurulmaktadır.  

 Konsept dâhilinde mini barın içerisinde soft içecekler bulunmaktadır. 
 

RESTORANLAR & SNACK RESTORANLAR  & A’LA CARTE RESTORANLAR 
 

RESTORANLAR & SNACK RESTORANLAR 
Bizim amacımız tüm dünya mutfaklarından, herkesin damak zevkine uygun özel hazırlanmış menülerimizle iyi bir 

servis sunabilmektir. Otelimiz her misafire bireysel hizmet sunmaktadır. Misafirlerimiz ultra her şey dâhil 
kapsamında özel hazırlanmış menülerimiz ve içeceklerin yanında kahvaltı, geç kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği 
ve gece büfesinden yararlanabilirler. Yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ultra her şey dâhil konseptinde 24 saat 
belirlenen hizmet noktalarında sunulmaktadır.  Belirlenen alanlarda yerli alkollü, alkolsüz içecekler ve sıcak içecekler 
24 saat ücretsizdir. Ana restoranda diyet, vejetaryen ve vegan seçimleriniz için ekibimiz sizleri bekliyor. Talepleriniz 
için lütfen misafir ilişkileri ile irtibata geçiniz. Tüm alanlarda İthal içecekler ücretlidir.  
   

Türk ve dünya mutfaklarından oluşan zengin açık büfeye sahip ve özel tema geceleriyle unutulmaz lezzetler 
yaşatacak 700 kişi kapasiteli Ana restoranımız, Sabah kahvaltısı, Öğle ve Akşam yemeklerinde değerli misafirlerimize 
hizmet vermektedir. Ayrıca gece hayatını dolu dolu yaşayacak olan misafirlerimiz için düşünülmüş gece büfesi ve geç 
kahvaltı büfesi de ana restoranda hizmet verecektir. 

 
A’LA CARTE RESTORANLAR 

Lobi bölümünde bulunan misafir hizmetleri departmanındaki arkadaşlarımız sizlere A’la carte restoran 
rezervasyonlarınızda yardımcı olmaktadır. A’la carte restoranlarımızın lezzetlerinden faydalanmak isteyen 
misafirlerimizin bir veya iki gün öncesinden (Saat 09.30 ila 14.00 arası ) rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir. 
Minimum bir haftalık konaklama gerekmektedir. Bir haftalık konaklama sürecinde A’la carte restoran 
lezzetlerimizden birini seçerek deneyebildiğinizi lütfen unutmayınız. 
A’la carte restoran rezervasyonlarınız için lütfen misafir hizmetleri bölümü ile iletişime geçiniz. 
  Özel dekore edilmiş salonları, sıcak atmosferleri, kaliteli özenle hazırlanmış sunumları, özel seçkin menüleri 
ve değerli misafirlerimizin güzel - şık kıyafetleriyle zenginleşecek, size unutulmayacak romantik özel bir akşam 
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yemeği yeme imkânı sağlayacak A’la carte restoranlarımız;  
Akdeniz restoranımız, mutlaka tatmanız gereken deniz ürünlerimiz beğeninize sunulmuştur. Ön rezervasyonludur,  
Osmanlı restoranımız, geleneksel Türk-Osmanlı damak tadının doruğa ulaştığı restoranımızdır. Yöresel Türk 

yemekleri, leziz kebap ve meze çeşitlerimizden tatmak için tercih etmeniz gereken A’la carte restoranımızdır. Ön 
rezervasyonludur.  

Çin restoranımız, Uzak Doğu'nun unutulmaz yemek çeşitliliğini, Alaiye Resort & SPA Hotelde sizlerle 
buluşturuyoruz. Ön rezervasyonludur. 
 
                                                                       YİYECEK İÇECEK SERVİSLERİ 
     Standart Ücretsiz Hizmetler 

 Resepsiyon deskte yeşil elma  

 Kahvaltı, öğlen, akşam yemeği (Açık büfe) 

 Geç kahvaltı ve gece yemeği (Açık büfe) 

 Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde konsept dahili içecek hizmeti 

 Tüm ünitelerde masaya servis hizmeti 

 Pool snack (Izgara çeşitleri, döner, pide, hamburger, tavuk, pomes, makarna, salata, mevsim meyveleri) 

 Park Alaiye snack (Izgara çeşitleri, makarna, pomes, nugget, gözleme, salata, dondurma ve mevsim 
meyveleri) 

 Haftada çeşitli günlerinde özel hazırlanan Türk mutfağının yöresel lezzetlerini tanıtan tematik büfe 
sunumları, 

 Al’a carte restoranlar 

 Gözleme evleri 

 Sahilde yiyecek ve içecek hizmeti ( Karpuz, kavun, nugget, simit, fish and chips, egg nuddle) 

 Pastane hizmeti 

 Taze üretim günlük unlu mamuller 

 Mini bar (Günlük bir kez yenilenir) 

 Ana restoranda kömürde ızgara çeşitleri 

 Ana restoranda diyet köşesi 

 Ana restoranda çocuk ve bebek büfesi 
 

                      Sunulan ürünler mevsim şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. 
 
 

07:00 – 10:00 Kahvaltı Açık Büfe Alaiye Restoran 

10:00 – 11:00 Geç Kahvaltı Sınırlandırılmış Büfe Alaiye veya Selçuklu Restoran 

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği Açık Büfe Alaiye Restoran 

12:00 – 17:00 Snack Açık Büfe Snack Restoran 

12:00 – 17:00 Snack Açık Büfe Park Alaiye Snack Restoran 

17:00 – 18:00 Pastane Açık Büfe Snack Restoran 

19:00 – 21:00 Akşam Yemeği Açık Büfe Alaiye Restoran 

19:00 – 21:00 Akşam Yemeği A’la Carte Akdeniz (A’la Carte) Restoran 

19:00 – 21:00 Akşam Yemeği A’la Carte Osmanlı (A’la Carte) Restoran 

19:00 – 21:00 Akşam Yemeği A’la Carte Çin (A’la Carte) Restoran 

23:30 – 00:30 Gece Snack Snack Selçuklu Restoran 

00:30 – 07:00 Gece Snack Sınırlandırılmış Büfe Alaiye veya Selçuklu Restoran 
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10.00 - 17.00 Dondurma 

(Continental) 
Self Servis 

 
Park Alaiye Snack Restoran 

 

*** Otel Yönetimi yer ve saat değişiklik hakkını saklı tutar. 
*** Meydana gelebilecek değişiklikler önceden tarafınıza bildirilecektir. 

 

                                                                     Barlar 
Fancy Bar 24 Saat Lobby Bölgesi  
Puzzle Bar (Amerikan Bar) 18:00 – 01:00  Lobby Bölgesi 
Garden Bar 10:00 – 01:00 Amfi Tiyatro Bölgesi 

Snack Bar 10:00 – 17:00          Snack Restoran Bölgesi 
Beach Bar 10:00 – 17:00  Sahil Bölgesi 
Park Alaiye Bar 10:00 -   17:00  Park Alaiye Bölgesi 
Disko Bar 23:00 -   02:00 Disco Bölgesi (Konsepte dâhil olmayan ithal içecekler ve        
                                                                                   VSOP sınıfı içecekler ücretlidir) 
Vitamin Bar 10:00 – 18:00  Havuzlar Bölgesi (Ücretli servisimizdir ) 

 
FANCY BAR 
TEMA: Uluslararası 
Konseptimiz dâhilindeki içecekler 
Konsepte dâhil olmayan ithal içecekler ve VSOP sınıfı içecekler 
YER: Lobi 
SERVİS SAATLERİ: 24 Saat Ultra Her şey dâhil hizmet saatleri dışında ücretli servis vermektedir. 
Konsept harici servislerimiz ücretlidir. 

 
AMERİKAN BAR / PUZZLE BAR 
TEMA: Uluslararası. 
Konseptimiz dâhilindeki içecekler 
YER: Lobi 
SERVİS SAATLERİ: 18:00 – 01:00 

 
GARDEN BAR 
TEMA: Uluslararası 
Konseptimiz dâhilindeki içecekler 
YER: Havuz kenarı Amfi Tiyatro yanı 
SERVİS SAATLERİ: 10:00 – 01:00 

 
SNACK BAR & RESTORAN 
TEMA: Uluslararası 
Konseptimiz dâhilindeki içecekler 
YER: 5 ve 6 blok zemin kat 
BÜFE: Öğle yemeği & Coffee Break 
SERVİS SAATLERİ 
Öğle: 12:00 – 17:00 
Aperatif snack ürünleri servis edilmektedir. 
Coffee break: 17:00 – 18:00 
Pastane ürünleri 

 
BEACH BAR  
TEMA: Uluslararası 
Soft içecekler ve bira 
YER: Sahil bölgesi 
SERVİS SAATLERİ: 10:00 – 18:00 
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PARK ALAİYE SNACK BAR & RESTORAN  
TEMA: Uluslararası 
Konseptimiz dâhilindeki içecekler 
YER: Park Alaiye 
BÜFE: Öğle yemeği 
SERVİS SAATLERİ: 
Öğle: 12:00 – 17:00 
Izgara çeşitleri, makarna, pomes, nugget, gözleme, salata, dondurma ve mevsim meyveleri. 
Aperatif snack ürünleri servis edilmektedir. 

 
DISCO BAR 
TEMA: Uluslararası 
YER: 4. blok zemin kat 
SERVİS SAATLERİ: 23:00 – 02:00 
(Ücretli servisimizdir ) 

 
 
       Standart Ücretsiz Hizmetler 

 Tüm odalar ve genel mekânlarda ücretsiz WI-FI internet bağlantısı 

 Odalarda emanet kasası ( Safe box ) 

 Tüm yerli alkollü, alkolsüz içecekler (Konsept saatlerinde) 

 Havuzlar 

 Aqua parklar 

 Hamam 

 Sauna 

 Buhar odası 

 Fitness center 

 Plaj voleybolu 

 Basketbol 

 Masa tenisi 

 Tenis kortu- toprak zemin  

 Dart 

 Boccia 

 Satranç 

 Tavla 

 Aerobik 

 Jimnastik 

 Su jimnastiği 

 Step 

 Streching 

 Plaj oyunları 

 Gündüz ve gece animasyon aktiviteleri 

 Şemsiye, şezlong, minder, plaj havlusu 

 Sağlık personeli hizmeti (Belirli saatlerde) 

 Otopark hizmeti 

 Bagaj taşıma görevlileri 

 Mesaj hizmetleri 
Standart Ücretli Hizmetler 

 Konsepte dâhil olmayan yerli ve ithal içecekler ve VSOP sınıfı içecekler 

 Otel içi ve dışı alış-veriş merkezleri 

 Masaj 

 Peeling 

 Telefon, faks, fotokopi 

 Taze sıkılmış meyve suyu (Mevsim meyveleri) 
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 Doktor (Belirli saatlerde tesiste bulunmakta ve ücretlidir) 

 Rent a car 

 Ulaşım transfer hizmetleri 

 Antrenman futbol sahası ( 45 x 90 özel çim saha) 

 Çamaşırhane hizmetleri 

 İnternet cafe, bilardo, video oyunları, langırt 

 Motorlu ve motorsuz su sporları 

 24 saat oda servisi (Yiyecek ve içecek hizmetlerini kapsar) 

 Vitamin bar 

 Özel gün kutlamaları için konsept dışındaki her türlü hizmet 

 Kongre merkezinde sunulan elektronik ekipmanlar. 
 
                                                                      GENEL HİZMETLER 
Alışveriş Merkezi 

 Fotoğraf hizmetleri 

 Tattoo dükkânı  

 Kuaför 

 Taş yazıcı  

 Butik 

 Market 

 Ev tekstili  

 Çantacı  

 Optik mağazası  

 Deri mağazası  

 Ayakkabı mağazası 

 Hediyelik eşya mağazası 

 Baharatçı  

 Change office 

 Bikini ve iç çamaşırı mağazası  

 Takı mağazası  

 Star bar & restaurant  
                       Diğer mağazalar
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Alaiye Convention Center 
Alaiye Resort & SPA Hotelin toplantı salonu 600 m² olup başarılı ve kusursuz toplantılarla birlikte 

size ve misafirlerinize harika bir dinlenme fırsatı sunuyor. 
Aynı anda 1000 kişiye toplantı imkânı sunan toplantıların yanı sıra düğün, davetler, kokteyl, defile 

fuar gibi organizasyonlar için de deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir. Modern alt yapısı donanımı ve 
toplantı salonunda bulunan kablosuz internet erişimi misafirlerimizin toplantı organizasyonunda kusursuz 
hizmet vermeyi hedef ediniyor. 

 

Salon Kapasiteleri 

Toplantı Salonları Metrekare Tiyatro Resepsiyon Sınıf U Düzeni Gala 

Divan Covention Center Salon 1 157 250 250 150 50 100 

Divan Covention Center Salon 2 288 500 500 200 100 200 

Divan Covention Center Salon 3 157 250 250 150 50 100 

Divan Covention Center Salon 1 + 2 445 750 - 350 150 300 

Divan Covention Center Salon 1 + 2 + 3 + Fuaye 804 1000 1000 500 200 600 

Selçuklu  402 300 - 130 - 250 

Osmanlı  156 100 - 60 20 80 

Akdeniz  156 100 - 60 20 80 

Çin  156 100 - 60 20 80 

Kamelya  441 300 - 150 25 - 

Sofa  117 60 - 30 - - 

Fuaye  202 - 300 - - - 

 

Toplantı Salonları Metrekare Yükseklik 

Divan Covention Center Salon 1 155 4,5 

Divan Covention Center Salon 2 280 4,5 

Divan Covention Center Salon 3 155 4,5 

Divan Covention Center Salon 1 + 2 435 4,5 

Divan Covention Center Salon 1 + 2 + 3 + Fuaye 790 4,5 

Selçuklu  390 3,5 

Osmanlı  130 4,5 

Akdeniz  130 4,5 

Çin  130 4,5 

Kamelya Snack Pastane 390 3,5 

Sofa 7 Blok Lobi 110 3 

Fuaye Fuaye 200 4 

 

 Sigara içilebilen bar 

 İki adet business room 

 Divan convention center direkt dışardan bağımsız giriş 

 Kapalı otopark 

 Engelli asansörü 

 Divan convention center büyük malzemelerin girişi için iki büyük kapı
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                                                                            SAHİL & YÜZME HAVUZLARI 
   ÜCRETSİZ HİZMETLER 

• Kum,  80 uzunluğunda mavi bayrak sertifikalı sahil bandı 

• Plajda duş 

• Soyunma kabini 

• Gün boyu görevli lisanslı cankurtaran 

• Plaj ve havuzlarda şemsiye 

• Şezlong, minder  

• Plaj havlusu (Havlu kartı karşılığı ücretsizdir, resepsiyondan temin edilir) 

 

Yüzme Havuzları 

Ana havuz (Yeni) 1100 m² X 1.40cm 1.540 m³ 

Ana Havuz (Eski) 800 m² X 1.40cm 1.120 m³ 

Ana Havuz Çocuk Havuzu 14 m² X 0.40 cm 56 m³ 

Relax Havuz 170 m2 X 1.50 cm 255 m3 

Relax Çocuk Havuzu 14m2 X 0.40cm 56 m3 

Aqua Havuzu 110 m² X 1.10 cm 121 m³ 

Kapalı Havuz 105 m2 X 1.35 cm 141 m3 

Kapalı Çocuk Havuzu 14 m2 X 0.40cm 56 m3 

Park Alaiye Aqua Havuz 132 m² X 1.20 cm 158,4 m³ 

Park Alaiye Çocuk Aktivite Havuzu 260 m² X 0.35 cm 91 m³ 

Park Alaiye Havuz 150 m² X 1.40 cm 210 m³ 

Park Alaiye Çocuk Havuz 14 m² X 0. 40 cm 56 m³ 

 
 
 
                                                         ÖZEL GÜNLER & KUTLAMALAR 
Ücretsiz Hizmetler 

• Doğum günü, evlilik yıldönümü gibi özel günleriniz için hazırlamış olduğumuz özel paketler ile sevdiklerinize 

sürpriz yapma ve unutulmaz anlar yaşatma imkânına sahipsiniz. Misafir hizmetleri bölümümüzden bilgi 

edinebilirsiniz. Balayı çiftleri için odalarımız özel olarak süslenmektedir. Odalara bornoz, terlik 

konulmaktadır. Tatil boyunca 1 kez odaya kahvaltı servisi yapılmaktadır. Balayı çiftlerinin A’la carte 

restoranda masaları özel olarak süslenmektedir. 

• Doğum günü ve evlilik yıl dönümlerine özel servis; odaya şarap, kutlama kartı, tema pasta ve meyve sepeti 

ikramı. 

Ücretli Hizmetler 
• Özel talebe istinaden verilebilecek tüm davet, ziyafet ve organizasyon hizmetleri. 

                                                                        AVOKIDOS ÇOCUK KÜLÜBÜ 
 
    Küçük konuklar ve farklı yaş grupları için düzenlenmiş eğlenceli aktivitelerle donatılmış bir Avokidos kulüp 
bulunmaktadır. Alaiye Resort & SPA Hotelde 04-12 yaşları için mini aktivite ve midi aktivite programımız vardır. 
Ayrıca 12 -17 yaş gruplarımız için ise teenager club hizmeti verilmektedir. Avokidos mini kulübü, ailelerin doğrudan 
sorumluluk alması ve onlara eşlik etmesi koşuluyla 4 yaşından küçük konuklar için de mevcuttur. 
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     Lütfen bize katılın ve dünyanın her yerinden diğer çocuklarla arkadaş olun. Çocuklar, ailelerinden bağımsız, 
güvenli ve özenli bir ortamda yepyeni ve renkli bir deneyime sahip olacaklardır. Alaiye Resort & SPA Hotel, 
çocuklarınızın Avokidos kulübünden izinsiz ayrılmalarına izin vermez. Giriş ve çıkış her zaman görevlilerin 
denetiminde yapılmaktadır. 
 

• Çocuk Aktiviteleri 

• Mini kulüp hizmet saatleri:10: 00 – 12: 30 / 14: 30-17: 30 

• Altı adet kaydırak hizmet saatleri: 10: 00 - 12: 00 / 13: 30 - 18: 00 

• Mini Disco hizmet saatleri: 20: 30 - 21: 00  

• Üç adet çocuk oyun sahası vardır. 

 
ÜCRETSİZ HİZMETLER 
 

• Mini club (04-12 yaş) 

• Mini disko 

• Farklı tema günleri 

• Çocuk havuzu, bazı aktivite ekipmanları ile birlikte 

• Mini video 

• Çocuklara yönelik showlar 

• Geliştirici oyunlar ve aktiviteler 

• Oyun parkı (Açık) 

ÜCRETLİ HİZMETLER 
 

• Bebek bakıcısı (Sadece 3 yaş ve üstü çocuklar kabul edilir, ön rezervasyonlu ) 

• Bebek arabası hizmeti (Misafir hizmetleri tarafından organize edilir) 

• Oyun merkezi: Bilardo, atari, langırt, video oyunları 

• T-shirt ve kum boyama 

                                                                             SPA & WELNESS 
            ÜCRETSİZ HİZMETLER 
 

• Türk hamamı 

• Sauna 

• Buhar banyosu 

• Dinlenme odası 

• Kapalı yüzme havuzu 

• Kilitli soyunma dolapları 
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              ÜCRETLİ HİZMETLER 
 

• Manikür - pedikür 

• Masaj terapileri 

• Hamam bakımları 

• Cilt ve vücut bakımları, kürler 

• Güzellik merkezi 

• Doktor ofisi & muayene hizmeti (Talebe bağlı) 

• 24 saat ambulans hizmeti (Talebe bağlı) 

• VIP spa (jakuzi) 

 
 
                                                                      PARK ALAİYE 
Park Alaiye ( Aqua Fun Garden ) 
     Park Alaiye ’ye otelimize ait olan alt geçitle geçilmektedir. 29.800 m2 alan üzerine kurulu olan Park Alaiye size 
farklı seçenekler sunuyor. Havuz, aqua fun garden, aquapark (Extreme) , çocuk aquaparkı (Carnaval), çocuk havuzu, 
snack restaurant, gözleme evi, tenis kortu, basketbol sahası, kum voleybolu, çocuk oyun alanı, bocca ve bahçe 
seralarımız bulunmaktadır. (Hizmet verdiği sezon ayları 01.05- 30.09) 
 
                                                               ÖNEMLİ BİLGİLER 
 

• ISO 9001: 2015 Kalite yönetim sistemi 

• ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemi  

• Tesisimiz Travelife Gold sertifikalarına sahiptir 

• Herhangi bir gıdaya karşı alerjisi olan misafirlerin durumlarını misafir hizmetlerine tesise girişlerinde 

bildirmeleri gereklidir. Aksi takdirde, oluşabilecek sorunlarda otel yönetiminin sorumluluğu 

bulunmamaktadır. 

• 19.05.2008 tarihli T.C. 4207 sayılı kanuna kapalı alanlarda sigara ve tüm tütün ürünlerinin içilmesinin yasak 

olduğunu lütfen unutmayınız. 

• Tesisimize evcil hayvanlar kabul edilmemektedir  

• Tesise giriş saati 14.00, tesisten ayrılış saati 12. 00’ olarak uygulanmaktadır. Saat 12. 00’den sonra odayı 

kullanma isteğini resepsiyona bir gün önceden bildirilmelidir. Tesisin müsaitliğine göre uzatma işlemi 

yapılabilir, ücretli hizmetimizdir. 

• Tesiste bazı restoran ve barlarda kıyafet kuralları geçerli olabilir. 

• 18 yaş altı konuklara alkollü içecek verilmesi ve satışı yasaktır. 

• Sağlık riski olan misafirlerimize alkol servisi yapılmaz. 

• Sezon açılışı ve kapanışı esnasında yürütülen hazırlık çalışmaları hava muhalefeti sebebi ile ertelenebilir. 
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• Factsheet’ de yer alan tüm hizmetlerde ve saatlerinde, hava durumu ve benzeri elde olmayan nedenlerden 

dolayı otel yönetimi tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

• Restoranların ve barların hangi günlerde kapalı olacağı, otel yönetimi tarafından hava şartlarına ve 

rezervasyon taleplerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

• Yiyecek ve içecek ünitelerinden dış alanlara yemek, içecek ve ekipman çıkarmak hijyen ve güvenlik açısından 

uygun değildir. 

• Uzun süre şezlongun kullanılmaması durumunda, otelin şezlonglardaki eşyaları alma yetkisi vardır. 

• Mini bar günlük bir kez yenilenir. İlave talepler ücrete tabidir. 

• Yüzme sınırları içerisinde balık avlamak ve avlanmak yasaktır. 

• Yüzme sınırları içerisinde motorlu deniz taşıtları kullanılamaz. 

• Bu rehberde yer alan hizmetlere ve bilgilere dair otel yönetiminin tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

• Kaybolan veya çalınan eşyalarınızdan otel yönetimimiz sorumlu/mesul değildir. 

• Tesisimizde Master Card, Euro Card ve Visa Card geçerlidir. 

• Tesisimizde Covid-19 kapsamında tedbirler titizlikle uygulanmaktadır ve bakanlık ve ilgili kuruluşlar 

tarafından sürekli kontroller sağlanmaktadır. Tüm misafirlerimiz Covid tedbirlerine uymakla yükümlüdür. 

• Güncel konseptimiz her zaman ALAİYE HOTELS web sayfamızda yayınlanmaktadır. Tur operatörü ve 

acenteler güncel yayınlanmakta olan bu konseptlerin kontratlar kapsamında geçerli olduğunu ve bu bilgileri 

kendi satış ve pazarlama kanallarında eş zamanlı olarak güncelleyeceklerini kabul ederler. 

 


