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Regnum Carya Hotel, herhangi bir zamanda ve önceden
bildirimde bulunmaksızın bu bilgilerde ve / veya açıklanan
ürünlerde, programlarda ve / veya hizmetlerde değişiklik,
düzeltme ve / veya iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.
Pandemi nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlar tarafından
alınan veya güncellenen kararlar doğrultusunda,
hizmetlerimizin ve tesislerimizin bir kısmının işletilmesinde
veya kullanımında kısıtlama veya değişiklik yapılabilir.
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HOŞ GELDİNİZ
Türkiye Antalya Belek'ten turizm dünyasına gerçek bir hediye...
Regnum Carya kişiye özel hizmetleri ve muhteşem doğası ile eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor.
Konum

Antalya Uluslararası Havalimanı'na araç
ile yaklaşık 30 dakika, özel otel helikopteri
ile 7 dakikalık uçuş mesafesinde olan otel,
Antalya şehir merkezine 45 dakika, Carya
Golf Kulübü'ne 3 dakika, National Golf
Kulübü'ne 7 dakika ve Land of Legends
Tema Park'ına 5 dakikalık uzaklıktadır.

Havalimanına Ulaşım Araçları

VIP Transfer, otobüs, taksi veya helikopter

Check-in Kuralları

Check-in saati 15.00'tir. Otele erken
gelmeniz durumda, odanız hazır olana
kadar kilitli dolap ve duş imkanları sunan
Regnum Lounge'da sizi ağırlamaktan
memnuniyet duyarız. Talep edilen bazı
oda tipleri saat 15.00'ten önce müsait
olmayabilir. (yüksek doluluk nedeniyle
garanti edilemez)

Check-out Kuralları

Check-out öğlen saat 12.00'dir. Geç
check-out talebiniz için lütfen çıkış
günü saat 10.00'dan önce bizimle
iletişime geçiniz. Talebiniz müsaitlik
doğrultusunda karşılanmaya çalışılacaktır.
Geç check-out için uzatılan süre ve otelin
doluluk durumuna bağlı olarak ek ücret
uygulanabilir. Saat 18.00'den sonra yapılan
check-out işlemi için bir gecelik oda ücreti
tahsil edilecektir.

Erken Giriş Geç Çıkış Kuralları

Müsaitlik durumuna bağlı olarak,
Saat 08.00 öncesi erken varış veya
18.00 sonrası geç çıkışlarda günlük oda
ücretinin %100'ü uygulanmaktadır.

YAZ 2022

Facts&Information_Summer_2022_TR_RC.indd 3

Konuşulan Diller

Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca

Geçerli Kredi Kartları

Visa, Master Card, Eurocard, American
Express

Para Birimi

Türk Lirası (TRY/ ₺) Avro (EUR / €), ABD
Doları (USD / $) Pound Sterling (GBP
/ £) nakit ödemede kabul edilen para
birimleridir.

İklim

Antalya / Belek, tipik bir Akdeniz iklimine
sahiptir. Kışlar ılık ve yağışlı, yazlar ise
sıcak, kurak ve nemli geçer.

Sigara İçme Kuralları

Otelin tüm odalarında ve tüm ortak
alanlarında sigara içmek yasaktır. Sigara
sadece binanın dışında, balkonda veya
terasta içilebilmektedir.

Alkol Tüketimi Kuralları

Alkol yalnızca 18 yaşın üzerindeki
misafirlere servis edilecektir. Misafirin 18
yaşından küçük göstermesi durumunda,
fotoğraflı kimlik belgesi talep edilecektir.
Sarhoş görünen hiçbir misafire alkol
servisi yapılmayacak veya otelin herhangi
bir ortak alanına kabul edilmeyecektir.

Konaklama için Yaş Sınırı

Voltaj

Otelde kullanılan elektrik voltajı 220-240
volt/50 hertz ’dir.

Bireysel otel rezervasyonu ve check-in
işlemleri için misafirin 18 yaş üstünde
olması ve geçerli bir kimlik ibraz etmesi
gerekmektedir.

Kablosuz İnternet Erişimi

Otel Dışı Hizmetler

Tüm misafirlere odalarında ve otel alanı
içinde ücretsiz kablosuz internet hizmeti
sunulmaktadır.

Ziyaretçi Kuralları

Otel misafirleri, ziyaretçilerini 10.00-18.00
saatleri arasında 30 dakika süreyle lobide
ağırlayabilir. Ziyaretçiler girişte pasaport
veya kimlik kartlarını göstermelidir.
Ziyaretçilerin misafir odalarına
girmelerine izin verilmemektedir.
Otel misafirleri, ziyaretçilerinden her
zaman sorumludur. 30 dakikayı aşan
ziyaretler, günlük otel kullanımı olarak
ücretlendirilecektir.

Evcil Hayvan Kuralları

Regnum Otel iş ortakları haricinde, tesis
dışından satın alınan veya kiralanan
ürün veya hizmetlerin tesis içinde servis
edilmesine izin verilmez.

Pasaport & Vize

Pasaport ve vize şartları uyruğa göre
değiştiğinden, ziyaretçiler seyahate
çıkmadan önce yerel konsolosluklarına
veya seyahat acentelerine danışmalıdır.

Diğer Kurallar

Tüm kapalı alanlarda bisiklet, rollerblade,
kaykay, paten, hoverboard veya diğer
araçlara binmek yasaktır. Otel alanlarında
insansız hava araçlarının veya kameralı
droneların kullanılması yasaktır.

Evcil hayvanlar odalara veya otelin ortak
alanlarına kabul edilmemektedir.

Life. Well lived.
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HİZMETLER ve TESİSLER
Doğanın kalbinde lüksün zirvesine yolculuk

Karşılama Hizmetleri
• Çikolata kaplı çilek veya kuru meyveler
• Köpüklü şarap
• Taze portakal suyu veya ev yapımı
limonata
• Lobide soğuk havlu servisi

• Misafir İlişkileri asistanı tarafından
check-in işlemlerinin yapılması
• Tüm misafirleri odalarına kadar eşlik etme
• Otele giriş gününde odada yiyecek ve
içecek ikramı

• Antalya Havalimanı ücretsiz Fast Track &
CIP Lounge hizmeti

• The Land of Legends Tema Parkı ücretsiz
giriş ve transfer

• 24 saat Regnum Assist hizmetleri (888
veya Whatsapp hattı +90 555 057 07 07)
• Farklı dillerde hizmet verebilen personel
• 24 saat açık resepsiyon
• Concierge hizmeti
• 24 saat yeme-içme hizmeti

• Vale ve araba yıkama hizmeti
(talep üzerine)
• Carya ve National Golf Kulüplerine servis
• Yatak açma hizmeti
• Güvenlik kasaları
• Plajda soğuk havlu ve güneş gözlüğü
temizlik hizmetleri
• Yağmurlu günlerde şemsiye hizmeti

• SPA ve GreenCell güzellik merkezi
hizmetleri
• Yüz - vücut bakımları, terapileri ve
ürünleri
• Çamaşırhane ve kuru temizleme
hizmetleri
• Günlük pavilion kiralama
• Teppanyaki ve Steakhouse Restoranları
• Odada yemek servisi

• Özel butler hizmeti
• Oyun Merkezi
• Şarap listesi ve bazı premium içkiler
• Bebek bakıcılığı
• Toplantı / ziyafet imkanları
• Özel organizasyonlar
• Hızlı İnternet bağlantısı (limitli kullanıcı)
• Su sporları ve özel spor dersleri
• Işıklandırılmış tenis kortu

• Check-out sırasında misafir aracı için
ücretsiz şişe su, ıslak mendil ve asılabilir
araba kokusu
• Vale ve valiz hizmeti

Ayrıcalıklı Hizmetler*
• Real Madrid Futbol Okulu
• Antalya Havalimanı Genel Havacılık
Terminali CIP girişi

Misafir Hizmetleri
• Kablosuz internet erişimi
Business Center’da bilgisayar, fotokopi,
baskı ve tarama hizmeti
• Plaj ve havuzlar
• Spor Merkezi
• Erken check-in ve geç check-out için
Regnum Lounge hizmeti
• ATM

Ücretli Misafir Hizmetleri
• Mağazalar
• Kuaför, market, nargile
• Fotoğraf ve çiçekçi hizmetleri
• Golf arabası, araba ve bisiklet kiralama
(Avis)
• Helikopter ve yat kiralama (hava
koşullarına bağlı olarak)
• Doktor / sağlık hizmetleri
• Eczane hizmetleri

*Şartlar ve koşullar için lütfen 48. sayfaya bakınız.
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HİZMETLER ve TESİSLER
Balayı Hizmetleri
• Taze çiçeklerle özel karşılama ve check-in
• Romantik oda dekorasyonu
• Gül yaprakları ve kokulu mumlar ile
süslenmiş romantik küvet

• Ücretsiz 1 şişe köpüklü şarap, çikolata
kaplı çilekler ve makaronlar
• Tercih edilen günde odada ücretsiz
kahvaltı servisi

• Ücretsiz kutlama pastası ve meyve
• Bir şişe roze şarap ve taze çiçekler

• Tercih edilen restoranda, romantik masa
dekorasyonu

• Tercih edilen restoranda, romantik masa
dekorasyonu
• Greendoor SPA masaj uygulamalarında
% 15 indirim

Yıldönümü Hizmetleri
• Greendoor SPA masaj uygulamalarında
% 15 indirim

Engelli ve Erişilebilirlik Hizmetleri
• Tek konaklayan engelli misafirler için
valiz açma ve toplama hizmeti
• Engelli misafirlere odada ücretsiz
kahvaltı servisi
• İki koltuklu elektrikli engelli scooter ile
tesis içi servis
• Açık büfe restoranda yemek servisinde
yardımcı olunması

• Tekerlekli sandalye ve elektrikli tekerlekli
sandalye tahsisi
• Kapalı havuz engelli asansör koltuğu
• Olive Restaurant’ta ayrılmış masalar
• Plajda ayrılmış şezlong alanı
• Tekerlekli sandalye için denize erişim
rampası
• Ana girişte rampa (10 cm yüksekliğinde)
• Merdivensiz giriş

• Tekerlekli sandalyeye uygun tuvaletler
(zemin ve lobi katı, havuz ve sahil
alanları)
• Restoranlara merdivensiz giriş
(Thai restoranı hariç)
• Tüm katlara asansör
• 104 cm genişliğinde girişe sahip engelsiz
misafir odaları
• Tesis ici ve tesis dışı tekerlekli sandalye
rampalı araç ile transfer hizmeti

Golden Key Concierge Hizmetleri*
• Concierge hizmetleri "Les Clefs d'Or
International" üyesi çalışanlarımız
tarafından sağlanmaktadır.
• Seyahat düzenlemeleri
• Tarifeli ve charter uçuşlar için bilet
düzenlemesi
• Havalimanı CIP ve Fast Track
rezervasyonları
• Havalimanı transferleri
• Supercar kiralama

• Lüks araç kiralama
• Özel jet
• Helikopter
• Limuzin
• Yat kiralama
• Konser ve festival biletleri
• Evlilik teklifi planlaması
• Özel etkinlik ulaşım hizmeti
• VIP rezervasyonları
• Posta veya bagaj teslimi yönetimi

• Doktor veya diğer uzmanlardan randevu
alma hizmeti
• Şoför hizmetleri
• Misafir adına alışveriş hizmeti
• Günlük işler
• Özel butler hizmeti
• Özel güvenlik hizmeti
• Yerel turistik yerler, etkinlikler, turlar,
gece kulüpleri, oteller, restoranlar veya
mekanlar hakkında bilgiler

*Ücretlidir

YAZ 2022
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KIDS CONCIERGE
Regnum Carya’da çocuklara sunulan birçok deneyim ve imkanlar hakkında bilgi edinin.
Kids Concierge masası her gün 9.00 – 21.00 arası lobide hizmet vermektedir.
kidsconcierge@regnumhotels.com

Kids Concierge Temsilcimiz aşağıdaki
konularda destek vermektedir:

• Otele girişte karşılama hizmeti
• Çocuklar için etkinlikler ve çocuklara özel
tesisler ile ilgili bilgilendirme
• Bebek bakımı, beslenme ve temel
gereksinimler için sunulan hizmetler ile
ilgili bilgilendirme
• Mutfaktan özel bebek maması
sağlanması, bebekler için sunulan
yiyecek & içecekler hakkında tüm
soruların cevaplanması

Çocuklar için Tesisler ve Hizmetler

• Kids & Teenage Club
• Çocuklar için su parkı ve havuzları
• Çocuk macera parkı
• Çocuk amfi tiyatrosu (800 koltuk)
• Olive Restaurant'ta çocuklar için özel
büfe ve yemek alanı
• Çocuk Kulübü Restoranı
• Olive Restaurant ve Çocuk Kulübü'nde
tam donanımlı bebek maması hazırlama
köşesi
• Açık büfede HiPP bebek maması
ürünleri ve sağlıklı süt seçenekleri
• Misafirin bebek maması tariflerinin
hazırlanması *

• Restoranlarda mama sandalyeleri ve
önlükler
• Alakart restoranlarda çocuk menüsü *
• Sahilde bebek emzirme ve bez
değiştirme odası
• Otel tuvaletlerinde alt değiştirme masaları
• Havuzlarda ve plajda tek kullanımlık
mayo bebek bezleri*

Ücretli Çocuk Hizmetleri

• Kids Club içinde özel çocuk bakıcılığı
hizmeti
• Yüzme dersi
• Land of Legends Tema Parkı'nda
yunuslarla tanışma ve yüzme etkinlikleri
• Özel doğum günü partileri
• Ebeveyn ve çocuk manikür, pedikür ve
tırnak sanatı etkinlikleri (7-17 yaş)
• Ebeveyn ve çocuk SPA ve hamam
uygulamaları (7-17 yaş),
• Ebeveyn ve çocuk golf dersi

Odada Sunulan İmkanlar

• Chicco bebek şampuanı, losyonu ve
süngeri
• Çocuk bornozu ve terlikleri
• Mini barda çocuklar için içecek ve
atıştırmalıklar
• Odalarda çizgi film TV kanalları

Bebek Eşyaları *

• Bebek beşiği / karyolası
• Soğuk buhar makinası
• Bebek gece lambası
• Çocuk yatak bariyeri
• Bebek telsizi (depozito ile)

Bebek Gereçleri *

• Bebek arabası veya ikiz bebek arabası
• Araba koltuğu
• Mama sandalyeleri ve önlükler

Sağlık Ürünleri*

• Dijital termometre
• Burun aspiratörü
• Maskeli bebek nebülizatörü

Bebek Alt Bakımı *

• Islak mendil
• Pişik kremi
• Alt değiştirme minderi

Beslenme Gereksinimleri *

• Biberon ısıtıcısı
• Biberon sterilizatörü
• Mini barda kavanoz bebek maması
• Bebek suyu
• Çocuklar için melamin tabak ve kâse
• Mama sandalyesi ve önlük

Banyo Ürünleri *

• Bebek küveti ve banyo filesi
• Bebek banyosu kovası ve maşrapası
• Lavabo için basamaklı tabure
• Tuvalet lazımlık oturağı
• Lazımlık sandalyesi
*Talep edilmesi halinde
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KONAKLAMA
ODA ÖZELLİKLERİ ve İMKANLARI
ÖZELLİKLER

BANYO

• Yatak odası sandalye ve sehpa takımı
• Başucu okuma lambası
• Ayak ucu yastıklı puf
• Tül ve karartma perdeler
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Özel yapım ithal ahşap döşeme
• Balkon / teras ve dış mekan oturma
grubu

• Kapalı yağmur duşlu tamamı mermer
banyo
• Küvet ve WC
• Çift lavabo
• Bvlgari® banyo ve duş ürünleri
• Chicco bebek banyo ürünleri
• Işıklı makyaj aynası
• Saç kurutma makinesi

YATAK

• Boy aynası
• Ahşap askılar
• Bavul rafı
• Ütü ve ütü masası
• Elektronik kasa
• Puf koltuk

• Özel üretim Regnum yatak
• Super King büyük boy yatak (2,0 x 2,2 m)
• Tek kişilik yatak (1,4 x 2,2m)
• Anti-alerjik king yastık (60 x 90 cm)
• Anti-alerjik queen yastık (50 x 70 cm)
• %100 pamuk REGNUM özel üretim
nevresim takımı
• Yastık menüsü

YAZ 2022
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GİYİNME ODASI

TEKNOLOJİ

• 55 ″ LG® ayna / LED IP TV
• 3 Cisco® IP telefon
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı (Ağ, HDMI, Ses,
USB, Birleşik Krallık ve ABD uyumlu
elektrik prizleri)

HİZMETLER & İMKANLAR

• Yiyecek / içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Oda kokusu menüsü
• Günlük mini bar dolumu
• Nespresso® kahve makinesi

Life. Well lived.
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JADE ROOM
Kara Manzaralı - Deniz Manzaralı – Kısmi Deniz Manzaralı | Ana Bina | 62 m2

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 3 Yetişkin + 1 Bebek

ÖZELLİKLER

• 1 oda
• Ayrı giyinme odası
• Yatak odası oturma grubu
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Ayak ucu yastıklı puf
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme
• Balkon ve dış mekan oturma grubu (12
m2)

Banyo

YAZ 2022
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YATAK

TEKNOLOJİ

• 1 Super King büyük boy yatak veya 2 tek
kişilik yatak
• Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
• Katlanabilir yatak (istek üzerine
mevcuttur)
• Yastık menüsü

• LG® 55″ayna IP TV
• Bose® TV hoparlörü
• 3 Cisco® IP telefon
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı

BANYO

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Oda kokusu menüsü
• Günlük mini bar dolumu
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası

• Kapalı yağmur duş, küvet ve ayrı tuvaleti
olan mermer banyo
• Çift lavabo
• Bvlgari® banyo ve duş ürünleri

HİZMETLER & İMKANLAR

Giyinme Odası

Life. Well lived.
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JADE JUNIOR
Kısmi Deniz Manzaralı | Ana Bina | 62 m2
Sadece Online Satış

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 3 Yetişkin + 1 Bebek

ÖZELLİKLER

• 1 oda
• Yatak odası oturma grubu
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Ayak ucu yastıklı puf
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme
• Gömme dolap
• Balkon ve dış mekan oturma grubu
(12 m2)

Banyo

YAZ 2022
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YATAK

TEKNOLOJİ

• 1 Super King büyük boy yatak
• Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
• Katlanabilir yatak
istek üzerine mevcuttur)
• Yastık menüsü

• LG® 55″ ayna IP TV
• Bose® TV hoparlörü
• 3 Cisco® IP telefon
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı

BANYO

HİZMETLER & İMKANLAR

• Mermer banyo
• Kapalı yağmur duş
• Ayrı tuvalet
• Bvlgari® banyo ve duş ürünleri

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Oda kokusu menüsü
• Günlük mini bar dolumu
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası

Yatak Odası

Life. Well lived.
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JADE SENIOR
Kısmi Deniz Manzaralı | Ana Bina | 62 m2
Sadece Online Satış

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 3 Yetişkin + 1 Bebek

ÖZELLİKLER

• 1 oda
• Yatak odası oturma grubu
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Ayak ucu yastıklı puf
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme
• Gömme dolap
• Balkon ve dış mekan oturma grubu
(12 m2)

Banyo

YAZ 2022
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YATAK

• 1 Süper King büyük boy yatak
• Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
• Katlanabilir yatak (istek üzerine verilir)
• Yastık menüsü

BANYO

• Kapalı yağmur duşlu banyo, ayrı WC
• Çift lavabo
• Ayna LED TV
• Hidro masajlı küvet
• Bvlgari® banyo ve duş ürünleri

TEKNOLOJİ

• LG® 55″ ayna IP TV
• Bose® TV hoparlörü
• 3 Cisco® IP telefon
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı

HİZMETLER & İMKANLAR

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Günlük mini bar dolumu
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası

Yatak Odası

Life. Well lived.

10

21.05.2022 14:17

JADE FAMILY
2 Oda | Kısmi Deniz Manzaralı | Ana Bina | 125m2

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 5 Yetişkin

ÖZELLİKLER

• 2 oda
• Ayrı giyinme odası
• Yatak odası oturma grubu
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Ayak ucu yastıklı puf
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme
• Koltuk takımı, şezlong ve şemsiyesi olan
özel büyük balkon / teras (24-36 m2)

Yatak Odası

YAZ 2022
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YATAK

TEKNOLOJİ

• 1 oda x 1 süper king büyük boy yatak
• 1 oda x 2 tek kişilik yatak
• Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
• Katlanabilir yatak (istek üzerine
mevcuttur)
• Yastık menüsü

• 2 adet LG® 55″ ayna IP TV
• Bose® TV hoparlörü
• 5 Cisco® IP telefon
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı

BANYO

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Günlük mini bar dolumu
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası

Banyo

Giyinme Odası

• Kapalı yağmur duş, küvet ve ayrı tuvaleti
olan mermer banyo
• Çift lavabo
• Bvlgari® banyo ve duş ürünleri
• Kapalı yağmur duş ve ayrı tuvaleti olan 1
ilave misafir banyosu

HİZMETLER & İMKANLAR

Life. Well lived.
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JADE SUITE
1 Oda | Deniz Manzarası | Ana Bina | 125 m2

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 4 Yetişkin

ÖZELLİKLER

• 1 oda
• Oturma odası
• Ayrı giyinme odası
• Yatak odası oturma grubu
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Ayak ucu yastıklı puf
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme
• Oturma takımı olan açık ve cam
balkonlar (12 + 8m2)

Oturma Odası

YAZ 2022
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YATAK

• 1 Super King büyük boy yatak
• Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
• Katlanabilir yatak (istek üzerine verilir)
• Yastık menüsü

BANYO

• Kapalı yağmur duş, küvet ve ayrı tuvaleti
olan 2 mermer banyo
• Çift lavabo
• Bvlgari® banyo & duş ürünleri

Banyo

TEKNOLOJİ

• 2 adet LG® 55″ ayna IP TV
• Bose® TV hoparlörü
• 5 Cisco® IP telefon
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı

HİZMETLER & İMKANLAR

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Günlük mini bar dolumu
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası

Giyinme Odası

Life. Well lived.
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JADE PRESIDENTIAL SUITE
2 Oda | Deniz Manzarası | Ana Bina | 185 m2

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 4 Yetişkin

ÖZELLİKLER

• 1 büyük yatak odası
• 1 misafir yatak odası ayrı girişli
• Oturma ve yemek alanı olan oturma
odası
• Ayrı servis girişi olan mini mutfak
• 2 ayrı giyinme odası
• Yatak odası oturma grubu
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Ayak ucu yastıklı puf
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme
• Otuma takımı ve şezlonglu 3 adet balkon
(3 x 12 m2)

YAZ 2022
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YATAK

TEKNOLOJİ

• 1 oda x 1 süper king büyük boy yatak
• 1 oda x 2 tek kişilik yatak
• Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
• Katlanabilir yatak
(istek üzerine mevcuttur)
• Yastık menüsü

• 3 adet LG® 55″ ayna IP TV
• Bose® TV hoparlörü
• 5 Cisco® IP telefon
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı

BANYO

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Günlük mini bar dolumu
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası

• 2 Banyo
• Kapalı yağmur duş, küvet ve ayrı tuvaleti
olan mermer banyo
• Çift lavabo
• Ebeveyn banyosunda hidromasajlı küvet
ve ayna TV
• Bvlgari® banyo ve duş ürünleri

HİZMETLER & İMKANLAR

*Ayrıcalıklı hizmetler sayfayasına bakınız
(s.28)

Life. Well lived.
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Master Bedroom

JADE PRESIDENTIAL SUITE
2 Oda | Deniz Manzarası | Ana Bina | 185 m2

Yatak Odası

Balkon

YAZ 2022
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Mini Mutfak

Banyo

Life. Well lived.
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PEARL POOL ROOM
Ortak Havuz & Bahçe Manzaralı | 62 m2

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 3 Yetişkin + 1 Bebek

ÖZELLİKLER

• 1 oda
• Ayrı giyinme odası
• Yatak odası oturma grubu
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Ayak ucu yastıklı puf
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme
• Dış mekan oturma takımı, şezlong ve
şemsiyeli teras (12 m2)
• Ortak havuza doğrudan erişim

Giyinme Odası

YAZ 2022
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YATAK

• 1 süper king büyük boy yatak veya
2 tek kişilik yatak
• Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
• Katlanabilir yatak
(istek üzerine mevcuttur)
• Yastık menüsü

TEKNOLOJİ

• LG® 55″ ayna IP TV
• 3 Cisco® IP telefon
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı

HİZMETLER & İMKANLAR

• Kapalı yağmur duş, küvet ve
ayrı tuvaleti olan mermer banyo
• Çift lavabo
• Bvlgari® banyo & duş ürünleri

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Günlük mini bar dolumu
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası

Banyo

Ortak Havuz

BANYO

Life. Well lived.
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PEARL POOL FAMILY
2 Oda | Ortak Havuz & Bahçe Manzaralı | 124 m2

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 6 Yetişkin + 2 Bebek

ÖZELLİKLER

• 2 oda
• 2 ayrı giyinme odası
• Yatak odası oturma grubu
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Ayak ucu yastıklı puf
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme
• Dış mekan oturma takımı, şezlong ve
şemsiyeli teras (24 m2)
• Ortak havuza doğrudan erişim

Yatak Odası

YAZ 2022
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YATAK

• 1 oda x 1 süper king büyük boy yatak
• 1 oda x 2 tek kişilik yatak
• Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
• Katlanabilir yatak
(istek üzerine mevcuttur)
• Yastık menüsü

BANYO

• 2 Banyo
• Kapalı yağmur duş, küvet ve
ayrı tuvaleti olan mermer banyo
• Çift lavabo
• Bvlgari® banyo ve duş ürünleri

Giyinme Odası & Banyo

TEKNOLOJİ

• 2 adet LG® 55″ ayna IP TV
• 6 Cisco® IP telefon
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı

HİZMETLER & İMKANLAR

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Günlük mini bar dolumu
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası
*Ayrıcalıklı hizmetler sayfayasına bakınız
(s.28)

Ortak Havuz

Life. Well lived.
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PEARL POOL SUITE
1 Oda | Ortak Havuz & Bahçe Manzaralı | 125 m2

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 4 Yetişkin

ÖZELLİKLER

YATAK

• 2 adet LG® 55″ ayna IP TV
• 4 Cisco® IP telefon
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı

BANYO

HİZMETLER & İMKANLAR

• 1 oda
• Oturma odası
• Ayrı giyinme odası
• Yatak odası oturma grubu
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Ayak ucu yastıklı puf
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme
• Dış mekan oturma takımı, şezlong ve
şemsiyeli teras (24 m2)
• Ortak havuza doğrudan erişim

• Kapalı yağmur duş, küvet ve
ayrı tuvaleti olan mermer banyo
• Çift lavabo
• Bvlgari® banyo ve duş ürünleri
• Kapalı yağmur duş ve
ayrı tuvaleti olan 1 ilave misafir banyosu

Oturma Odası

Giyinme Odası ve Banyo

YAZ 2022
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TEKNOLOJİ

• 1 Süper King büyük boy yatak
• Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
• Katlanabilir yatak (istek üzerine verilir)
• Yastık menüsü

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Günlük mini bar dolumu
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası
*Ayrıcalıklı hizmetler sayfayasına bakınız
(s.28)

Ortak Havuz

Life. Well lived.
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SAPPHIRE VILLA
3 Oda | Golf & Havuz Manzaralı | Özel Villa | 400m2

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 6 Yetişkin

İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

• 3 oda
• Oturma ve yemek alanı bulunan oturma
odası
• Tam donanımlı mini mutfak, çamaşır
makinesi
• 2 ayrı giyinme odası
• Yatak odası oturma grubu
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Ayak ucu yastıklı puf
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme

DIŞ MEKAN ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

• Dış mekan koltuk takımı, yemek alanı,
sallanan koltuk, şezlong ve şemsiyeleri
olan teras (100 m2)
• Isıtmalı* özel havuz (140 m2)
• Bahçe ve havuz boyutu: 400 + 500 m2

•
•
•
•

YATAK

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Maxi bar günlük olarak doldurulur
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası

•
•
•
•
•
•

1 oda x 1 süper king yatak (2 x 2,2m)
1 oda x 2 tek kişilik yatak (1,4 x 2,2m)
1 oda x 1 king yatak (1,8 x 2m)
Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
Katlanabilir yatak (istek üzerine verilir)
Yastık menüsü

BANYO

• 3 banyo
• 1 kapalı yağmur duş, küvet ve ayrı
tuvaleti olan mermer banyo
• Çift lavabo
• 2 kapalı yağmur duş ve ayrı tuvaleti
olan mermer banyo
• Bvlgari® banyo ve duş ürünleri

4 adet LG® 55″ ayna IP TV
9 Cisco® IP telefon
Kablosuz internet erişimi
Medya bağlantı cihazı

HİZMETLER & İMKANLAR

*Ayrıcalıklı hizmetler sayfayasına bakınız.
(s.28)

*Havuz ısıtma ve maliyet bilgisi için lütfen asistanınızdan bilgi alınız.

Yatak Odası

YAZ 2022
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Yatak Odası (King Yatak)

Oturma Odası

Life. Well lived.
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EMERALD VILLA
3 Oda | Havuz Manzaralı | Özel Villa | 600 m2

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 6 Yetişkin

İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

• 3 oda
• Oturma ve yemek alanı bulunan oturma
odası
• Tam donanımlı mini mutfak, çamaşır
makinesi
• Ayrı giyinme odası
• Yatak odası oturma grubu
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme

DIŞ MEKAN ÖZELLİKLERİ

• Dış mekan koltuk takımı, yemek alanı,
sallanan koltuk, şezlong ve şemsiyeleri
olan teras (120 m2)
• Isıtmalı* özel havuz (120 m2)
• Villa, bahçe ve havuz boyutu: 600 +
800m2

YATAK

• 1 oda x 1 süper king büyük boy yatak
(2 x 2,2m)
• 2 oda x 2 tek kişilik yatak (1,4 x 2,2m)
• Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
• Katlanabilir yatak (istek üzerine verilir)
• Yastık menüsü

BANYO

• 3 banyo
• 1 kapalı yağmur duş, küvet ve ayrı
tuvaleti olan mermer banyo
• Çift lavabo
• Ebeveyn banyosunda sauna ve ayna TV
• 2 kapalı yağmur duş ve ayrı tuvaleti
olan mermer banyo
• Bvlgari® banyo ve duş ürünleri

TEKNOLOJİ

• 4 adet LG® 55″ ayna IP TV
• 8 Cisco® IP telefon
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı

HİZMETLER & İMKANLAR

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Maxi bar günlük olarak doldurulur
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası
*Ayrıcalıklı hizmetler sayfayasına bakınız
(s.28)

*Havuz ısıtma ve maliyet bilgisi için lütfen asistanınızdan bilgi alınız.

Living Room & Separate Kitchen

YAZ 2022
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Banyo & Sauna

Giyinme Odası

Life. Well lived.
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Master Bedroom

EMERALD VILLA
3 Oda | Havuz Manzaralı | Özel Villa | 600 m2

Oturma Odası

Mutfak

YAZ 2022
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2. Yatak Odası

3. Yatak Odası

Life. Well lived.
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TIARA VILLA
5 Oda | Golf & Havuz Manzaralı | Özel Dubleks Villa | 1500 m2

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 10 Yetişkin

İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

• 5 Oda
• Oturma ve yemek alanı olan şömineli
oturma odası
• Tam donanımlı Gaggenau. mutfak,
çamaşır makinesi
• Zemin katta fitness salonu, masaj odası
ve sauna alanı
• 4 ayrı giyinme odası
• Yatak odası oturma takımı
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Ayak ucu yastıklı puf
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme
• Yerden ısıtma

DIŞ MEKAN ÖZELLİKLERİ

• Isıtmalı* özel havuz (200 m2), çocuk
havuzu (5 m2), jakuzi
• Dış mekan koltuk takımı, yemek alanı,
sallanan koltuk, şezlong ve şemsiyeli
teras (120 m2)
• Villa + bahçe ve havuz boyutu: 1500 +
1300 m2

YATAK

• 1.kat:
• 2 oda x 1 süper king büyük boy yatak
(2 x 2,2 m)
• 1 oda x 2 tek kişilik yatak (1,4 x 2,2 m)
• Zemin Kat:
• 1 oda x 1 king yatak (1,8 x 2 m)
• 1 oda x 2 tek kişilik yatak (1,4 x 2,2 m)
• Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
• Katlanabilir yatak (istek üzerine verilir)
• Yastık menüsü

BANYO

• 5 banyo
• Kapalı yağmur duş, küvet ve ayrı tuvaleti
olan mermer banyo

• Çift lavabo
• Ebeveyn banyoda gömme hidromasajlı
küvet ve biyoetanol şömine
• Bvlgari® banyo ve duş ürünleri

TEKNOLOJİ

• Oturma odasında 78″ Samsung® Curve
4K TV
• 4 LG® 55″ ayna IP TV + 2 LG® 42″ IP TV
• 16 Cisco® IP telefon
• Apple® TV
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı

HİZMETLER & İMKANLAR

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Günde iki kez temizlik hizmeti
• Maxi bar günlük olarak doldurulur
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası
*Ayrıcalıklı hizmetler sayfayasına bakınız
(s.28)

*Havuz ısıtma ve maliyet bilgisi için lütfen asistanınızdan bilgi alınız.

Mutfak

YAZ 2022
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Banyo

Giyinme Odası

Life. Well lived.
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TIARA VILLA
5 Oda | Golf & Havuz Manzaralı | Özel Dubleks Villa | 1500 m2

Masaj Odası & Sauna

Oturma Odası

Fitness Odası

YAZ 2022
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2. Yatak Odası

Life. Well lived.
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CROWN VILLA
6 Oda + 2 Oda | Golf & Havuz Manzaralı | Özel Tripleks Villa | 3500 m2

MAKSİMUM KİŞİ SAYISI
• 14 Yetişkin

İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

• 6 + 2 Oda
• The Cave’de ilave 1 oda, Playstation
odasında çekyatlı (1,4 x 2m) ve banyolu 2.
ilave oda (talep üzerine)
• 6 ayrı giyinme odası
• Yatak odası oturma takımı
• Ayak ucu yastıklı puf
• Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı
masası
• Tül ve karartma perdeler
• Özel yapım ithal ahşap döşeme
• Oturma alanına sahip 2 oturma odası
• Ateş çukurlu 1 şömine
• Shiffini® tasarım ve tam donanımlı
Gaggenau® mutfak ve yemek odası
• Zemin katta SPA ve wellness alanı
• Türk hamamı, sauna, buhar odası, duş,
masaj odası, fitness salonu
• Pininfarina" tarafından tasarlanan
Panatta kardiyo ve fitness ekipmanları
• 2. katta oturma odası, açık teras, mangal,
yemek masası, dış mekan oturma takımı
ve şemsiyeler
• Özel toplantı ve çalışma odası
• Kurşun geçirmez pencereler
• Elektrikli jaluzi ve panjurlar
• Çamaşır odası, profesyonel mutfak ve
güvenlik ofisi
• Villa asansörü, yerden ısıtma sistemi

DIŞ MEKAN ÖZELLİKLERİ

• Isıtmalı* özel havuz (442 m2)
• Havuz bar, havuz gazebo
• Passion® The Theatre SPA dış mekan
jakuzi (3,8 x 2,28 x 1,16 m)
• Dış mekan koltuk takımı, yemek alanı,
sallanan koltuk, şezlong ve şemsiyeli
teras (120 m2)
• Villa + bahçe ve havuz boyutu: 3500 +
1500 m2

YATAK

• 2. kat:
• 1 oda x 1 extra king yatak (2 x 2 m)
• 1. kat:
• 1 oda x 1 özel tasarım Crown yatak
(2,2 x 2,2m)
• 1 oda x 1 süper king büyük boy yatak
(2 x 2,2 m)
• 1 oda x 2 tek kişilik yatak (1,4 x 2,2m)
• Zemin kat:
• 1 oda (engelli) x 1 süper king büyük boy
yatak (2 x 2,2 m)
• 1 oda x 2 tek kişilik yatak (1,4 x 2,2 m)
• Bebek yatağı (istek üzerine verilir)
• Katlanabilir yatak (istek üzerine verilir)
• Yastık menüsü

BANYO

• 8 banyo
• Kapalı yağmur duşlu mermer banyo
• Küvet, ayna TV, çift lavabo, ayrı tuvalet
• Ebeveyn banyosunda gömme Teuco
jakuzili küvet 2,15 x 2,0m, sauna ve
SensoWash® duş-tuvalet
• Bvlgari® banyo ve duş ürünleri

THE CAVE (GROTTO)

• Beyaz kum üzerinde özel güneşlenme
alanı
• Şelale havuzu, gizli kapalı ısıtmalı havuz,
havuz içi bar
• Jakuzi, duş ve tuvalet içeren sinema
salonu
• Yuvarlak yataklı (2,3 m) ve özel teraslı
jakuzili yatak odası

TEKNOLOJİ

• Oturma odalarında 88″ / 78″ Samsung®
Curve 4K TV
• Salonda Bang & Olufsen® ev sinema
sistemi
• 6 Samsung® 55″ TV
• 25 Cisco® IP telefon
• Apple® TV
• Akıllı oda kontrol sistemi
• DJ kurulumu, ses ve ışık sistemi
• Playstation & oyun odası
• Kablosuz internet erişimi
• Medya bağlantı cihazı

HİZMETLER & İMKANLAR

• Yiyecek/içecek hizmetleri tarafından
hazırlanan karşılama ikramları
• Özel temizlik hizmeti
• Maxi bar günlük olarak doldurulur
• Nespresso® kahve makinesi
• Ütü ve ütü masası
*Ayrıcalıklı hizmetler sayfayasına bakınız
(s.28)

*Havuz ısıtma ve maliyet bilgisi için lütfen asistanınızdan bilgi alınız.
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Master Yatak Odası

CROWN VILLA
6 Oda + 2 Oda | Golf & Havuz Manzaralı | Özel Tripleks Villa | 3500 m2

Toplantı Odası

Oturma Odası

Türk Hamamı
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Mutfak & Yemek Alanı

Life. Well lived.

24

21.05.2022 14:19

CROWN VILLA THE CAVE
Grotto tarzında havuzu ve yatak odası ile benzersiz gizli yaşam alanı

Sinema lounge

Cave Barı
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Swim-up bar

Yatak Odası

Life. Well lived.
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KONAKLAMA
ODA KARŞILAŞTIRMALARI

Oda Tipi

Konum

Manzara

Maksimum
Kişi Sayısı

Oda Sayısı

Yatak *

Duş + Küvet

Oturma
Odası

Oda
Ölçüleri**

Toplam

Jade Room
Kara Manzaralı

Ana Bina

Kara

3 Yetişkin
+ 1 Bebek

1

1 Çift Kişilik veya
2 Tek Kişilik

1+1

-

62 m2

207

Jade Room
Kısmi Deniz
Manzaralı

Ana Bina

Kısmi
Deniz

3 Yetişkin
+ 1 Bebek

1

1 Çift Kişilik veya
2 Tek Kişilik

1+1

-

62 m2

76

Jade Room
Deniz Manzaralı

Ana Bina

Deniz

3 Yetişkin
+ 1 Bebek

1

1 Çift Kişilik veya
2 Tek Kişilik

1+1

-

62 m2

93

Junior Jade Room
Sadece Online Satış

Ana Bina

Kısmi
Deniz

3 Yetişkin
+ 1 Bebek

1

1 Çift Kişilik

1+0

-

62 m2

12

Senior Jade Room
Sadece Online Satış

Ana Bina

Kısmi
Deniz

3 Yetişkin
+ 1 Bebek

1

1 Çift Kişilik

-

62 m2

12

Jade Family

Ana Bina

Kısmi
Deniz

5 Yetişkin

2

1 Çift Kişilik
+ 2 Tek Kişilik

2+1

-

125 m2

28

Pearl Pool Room

Ortak
Havuz

Bahçe &
Havuz

3 Yetişkin
+ 1 Bebek

1

1 Çift Kişilik veya
2 Tek Kişilik

1+1

-

62 m2

60

Pearl Pool Family

Ortak
Havuz

Bahçe &
Havuz

6 Yetişkin
+ 2 Bebek

2

1 Çift Kişilik
+ 2 Tek Kişilik

2+2

-

124 m2

24

Suitler

Konum

Manzara

Maksimum
Kişi Sayısı

Oda Sayısı

Yatak*

Duş + Küvet

Oturma
Odası +
Mutfak

Oda
Ölçüleri**

Toplam

Jade Suite

Ana Bina

Deniz

4 Yetişkin

1

1 Çift Kişilik

2+2

1

125 m2

8

Jade Presidential
Suite

Ana Bina

Deniz

4 Yetişkin

2

1 Çift Kişilik +
2 Tek Kişilik

(1 jakuzili küvet)

(1 küçük
mutfak)

185 m2

2

Pearl Pool Suite

Ortak
Havuz

Bahçe &
Havuz

4 Yetişkin

1

1 Çift Kişilik

2+1

1

125 m2

11

Villalar

Konum

Manzara

Maksimum
Kişi Sayısı

Oda Sayısı

Yatak*

Duş + Küvet

Oturma
Odası +
Mutfak

Villa
Ölçüleri***

Toplam

Sapphire Villa

Özel Villa

Bahçe &
Havuz

6 Yetişkin

3

2 x 1 Çift Kişilik
+ 1 x 2 Tek Kişilik

3+2

Emerald Villa

Özel Villa

Bahçe &
Havuz

6 Yetişkin

3

1 x 1 Çift kişilik +
2 x 2 Tek kişilik

3+1

1+1

Golf &
Havuz

10 Yetişkin

5

3 x 1 Çift Kişilik
+ 2 x 2 Tek
Kişilik

5 + 3 (1 jakuzili
küvet)

1+1

Golf &
Havuz

14 Yetişkin

6 +(2)

Tiara Villa

Crown Villa

Özel Villa
(Dubleks)

Özel Villa
(Tripleks)

4 x 1 Çift Kişilik
2 x 2 Tek Kişilik
+ 1 x 1 yuvarlak
yatak 1 x 1 çekyat

1+1
(1 jakuzili küvet)

2+2

8+5
(5 jakuzili küvet)

1+1

+ 500
1 + 1 (1 küçük 400
m2 (ısıtmalı
mutfak)
havuz 140m2)

2+1

600 + 800m2
(Isıtmalı havuz
120 m2)

1500 +
1300m2

(Isıtmalı havuz
200m2)

3500 +
1500m2

(Isıtmalı Havuz
442m2)

13

4

2

1

* Katlanabilir yatak (1,0 x 2,0m) ve bebek yatağı (0,75 x 1,1m) – talep üzerine verilir ** Balkon / teras alanı dahildir - tahmini ölçülerdir.
*** Villa & teras + havuz & bahçe – tahmini ölçülerdir.
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Jade Room
Partial Sea View

Jade Room
Sea View

Jade Junior Room

Jade Senior Room

Jade Suite

Jade Family

Jade Presidential

Pearl Pool Room

Pearl Pool Family

Pearl Pool Suite

Sapphire Villa

Emerald Villa

Tiara Villa

Crown Villa

Antalya Havalimanı Fast Track Hizmetleri & Lounge *
(En az 4 gece konaklama, dış hatlar gidiş direkt uçuşlar)

Jade Room

ODA ÖZELLİKLERİ ve HİZMETLER

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Dijital anahtar kart sistemi

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bvlgari banyo ve duş ürünleri

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Anti bakteriyel sıvı el sabunu

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Marvis marka diş macunlu diş seti.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Kapalı yağmur duşu

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Küvet ve küvet tepsisi

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Çift lavabo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Saç kurutma makinesi

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bornoz ve terlik

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Işıklı makyaj / tıraş aynası

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Erkek ve kadın banyo ürünleri seti

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Çocuk bornozu, terlik, şampuan ve losyon
(0-12 yaş için)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bagaj raflı kilitlenebilir giyinme odası

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Jakuzi

Gömme dolap ve bagaj rafı

✓

Ütü ve ütü masası

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Dijital kasa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Dijital tartı (talep üzerine)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Boy aynası

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Plaj çantası

✓

Ayakkabı çekeceği, ayakkabı parlatma süngeri ve
ayakkabı eldiveni

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Elbise fırçası

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Banyo puf koltuk

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2 Cisco IP telefon ve banyo telefonu

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bose TV hoparlörü

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Banyoda ayna / LED TV

✓

✓

Kablosuz internet

✓

Medya bağlantı cihazı (Ethernet, HDMI, ses ve USB
girişleri)

✓

Birleşik Krallık ve ABD uyumlu elektrik prizleri

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Klima

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Başucu okuma lambası

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ayarlanabilir lambalı çalışma / yazı masası

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Balkon / teras koltuk takımı

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Oda içi taze çiçekli bitki

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Yastık menüsü

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Oda kokusu menüsü

✓

Nespresso kahve makinesi ve su ısıtıcısı

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Mini bar ve snack bar

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Meyve ve kek ile karşılama ikramı

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Mini barda 0-6 yaş arası için süt,
7-12 yaş arası için Nesquik

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Godiva çikolatası ile yatak açma hizmeti

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Türkiye'de basılmış gazeteler (talep üzerine)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

*Şartlar ve koşullar için lütfen 48. sayfaya bakınız.
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AYRICALIKLI HİZMETLER
Misafir Asistanı | Özel Resepsiyon ve Lounge
Özel Beach Club ve Restoran

Hizmetler & İkramlar

Antalya Havalimanı Fast Track Hizmetleri & Lounge *
(En az 4 gece konaklama, dış hatlar terminalinden direkt uçuş)

Pearl
Pool
Family

Pearl
Pool
Suite

✓

✓

Jade
Sapphire Emerald
Presidential
Villa
Villa
Suite

✓

Antalya Havalimanı genel havacılık terminali CIP hizmeti *
(En az 7 gece konaklama, iç / dış hatlar geliş ve gidiş)

✓

Gidiş-dönüş VIP havalimanı transferi*

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Villada özel check-in
Villa Lounge'da özel check-in

✓

Crown
Villa

✓

Gidiş-dönüş helikopter transferi (en az 7 gece konaklama / 4 kişi)*
Taze çiçekler ile VIP karşılama ve uğurlama

Tiara
Villa

✓

Dom Perignon. Şampanya (otele giriş gününde)
Moet & Chandon Imperial Brut Champagne (otele giriş gününde)

✓

✓

Karşılamada yiyecek ve içecek ikramları

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Misafir için özel mini bar düzenlemesi

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bvlgari marka seçkin banyo ve duş urunleri

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Çamaşırhane hizmetleri / yıkama, ütü, kuru temizleme
Çamaşırhane hizmetleri / yıkama, ütü (en az 7 gece konaklama)

✓

✓

✓

Odada Ücretsiz yemek servisi

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Buggy bar kokteyl dağıtım hizmeti (09:00 - 18:00)

✓

✓

The Land of Legends tema parkı (giriş ve transfer)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ücretsiz oyun merkezi kullanımı

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

PlayStation** (talep üzerine & günlük kullanıma göre)
Özel plaj ve restoran

✓

✓

Plaj pavilion ve yiyecek-içecek servisi
İskele pavilion ve yiyecek-içecek servisi

✓

Tiara iskele pavilion ve yiyecek-içecek servisi

✓

Crown iskele pavilion ve yiyecek-içecek servisi
Golf arabası tahsisi
Misafir Asistanı

✓

✓

Özel butler (09:00 - 21:00)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Özel şef ve barmen

✓

Özel şoför

✓

Mercedes Maybach® tahsisi

✓

*Şartlar ve koşullar için lütfen 48. sayfaya bakınız.
**Konsolun / oynatıcının hasar görmesi veya kaybolması durumunda 150 € / 1000 € ücret alınacağını lütfen unutmayın.
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YİYECEK ve İÇECEK
Regnum Carya'da 24 Saat Lezzet Deneyimi
Regnum Carya'nın master şefleri, 1 açık büfe, 2 çocuk dostu büfe, 10 à la carte restoran, 4 casual restoran,
1 Macaroon patisserie, 1 Nazar Bakery ve 24 saat oda servisi ile
her zaman dilediğiniz en iyi lezzetleri sizlere sunuyor.

BÜFE RESTORANLAR
Mekan

Konsept

Olive
Restaurant

Köpüklü şarap ile karşılama,
Gurme
a la minute yemek pişirme
Açık
istasyonları, temalı akşam
Büfe
büfeleri, şarap butiği, pastane
ve dondurma odası, şarküteri
ve peynir odası, fırın, diyet
köşesi, taze meyve suyu barı ve
Olive Premium bar

Jr. Gourmet
Restaurant

Çocuk büfesi, bebek köşesi ve
mama hazırlık ekipmanları,
HIPP marka kavanoz ve toz
bebek mamaları

Menu

Açık
Büfe

(HIPP Tavşan eti, sığır eti ve hindi eti
çeşitleri Türkiye'ye ithal edilmemektedir)

Chuckles
Kids Club
Restaurant

Çocuk büfesi, bebek köşesi ve
mama hazırlık ekipmanları,
HIPP marka kavanoz ve toz
bebek mamaları
(HIPP Tavşan eti, sığır eti ve hindi eti
çeşitleri Türkiye'ye ithal edilmemektedir)

Açık
Büfe

Çalışma Saatleri
Kahvaltı
06.30 - 11.00

Konum
Ana Bina
Zemin Katı (-1)

Öğle

Hizmet Alanı
Detayları

Luxury All
Inclusive

Ayrılmış yemek
salonları, kapalı teras
ve açık ısıtmalı teras

12.30 - 15.00

✓

Akşam
19.00 - 22.00
Pazar Brunch
11.00 - 15.00
Kahvaltı
06.30 - 11.00
Öğle
12.30 - 15.00
Akşam
19.00 - 22.00

Olive
Restaurant

Öğle
12.00 - 14:00
Çay Saati
16.00 - 17:00
Akşam
18.00 - 20.00

Chuckles Kids
Club

Ayrılmış yemek
salonu

✓
Ayrılmış yemek
salonu

✓

Kötü hava şartları, misafir talebi ve teknik nedenlerden dolayı restoran ve bar operasyon günü veya saatleri değişebilir
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FINE DINING RESTORANLAR
Konum

Servis Alanı ve
Detaylar

Akşam Yemeği
19.00 - 23.00

Ana Bina
Lobi Katı

Kapalı yemek alanı &
teras

✓

À la
carte

Akşam Yemeği
19.00 - 23.00

Ana Bina
Lobi Katı

Ocakbaşı / kapalı
yemek alanı & teras

✓

Çağdaş Japon mutfağı & Sushi
bar

À la
carte

Akşam Yemeği
19.00 - 23.00

Ana Bina
Lobi Katı

Sushi bar / Kapalı
yemek alanı & teras

✓

Geleneksel Japon mutfağı,
misafirlerin önünde pişirme

À la
carte

Akşam Yemeği
19.00 - 23.00

Ana Bina
Lobi Katı
(Kushimoto
restoran
içerisinde)

Teppanyaki masaları

Seahorse

Balık ve deniz mahsülleri,
kabuklu deniz ürünleri ve havyar
çeşitleri ( ücretli)

À la
carte

Akşam Yemeği
19.00 - 23.00

Ana Bina
Lobi Katı

Gril bar / ana yemek
alanı & teras

✓

Ubon

Modern Thai mutfağı

À la
carte

Akşam Yemeği
19.00 - 23.00

Şelale alanı

Şelale parkında açık
hava yemek

✓

Sandal

Izgara balık & meze

À la
carte

Akşam Yemeği
19.00 - 23.00

Palm Beach
Club yanı

Plaj kenarında açık
hava yemek

✓

Grill Do Brasil

Brezilya Churrascaria stili
barbekü

À la
carte

Akşam Yemeği
19.00 - 23.00

Etkinlik alanı
yanı

Dış mekan yemek
alanı

✓

Alia Beach
Club

Füzyon Akdeniz Mutfağı

À la
carte

Akşam Yemeği
19.00 - 23.00

Plaj

Plaj kenarında açık
hava yemek

Ücretli (Menü
fiyatları)

Sevk-Et
Steakhouse

Dinlendirilmiş (dry-aged)
özel kesim etler

À la
carte

Akşam Yemeği
19.00 - 23.00

Golf Kulüp
binası 1.kat

Kapalı yemek alanı

Ücretli (Menü
fiyatları)

Mekan

Konsept

Menü

Çalışma Saatleri

Tramonto

Modern İtalyan mutfağı, yöresel
İtalyan lezzetleri, özel pizza ve
makarna çeşitleri

À la
carte

Köz Ocakbaşı

Geleneksel Türk kebapları &
Ocakbaşı

Kushimoto
Teppanyaki

Her Şey
Dahil

Ücretli (Menü
fiyatları)

*Rezervasyon gereklidir. Kıyafet sınırlaması vardır. Yaş sınırlaması yok. Tüm alakart restoranlar toplantılar ve futbol grupları için ek ücrete tabidir.
Kötü hava şartları, misafir talebi ve teknik nedenlerden dolayı restoran ve bar operasyon günü veya saatleri değişebilir

The Seahorse Deniz Ürünleri & Izgara
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Köz Ocakbaşı

Ubon Thai Mutfağı
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CASUAL DINING
Mekan

Konsept

Menü

Çalışma Saatleri

Shamrock

Dünya mutfaklarından
seçenekler

À la
carte

Gusto

Dünya mutfaklarından
seçenekler

À la
carte

Öğle Yemeği
13.00 - 19.00

Clubhouse

Kahvaltı, Dünya
mutfaklarından seçenekler

À la
carte

Kahvaltı
08.00 - 11.00

Konum

Akşam & Gece Yemeği Ana Bina
22.00 - 07.00
Lobi Katı

Öğle Yemeği
12.00 - 17.00

Servis Alanı ve
Detaylar
Kapalı yemek alanı ve
dış mekan teras

✓

Aktivite
Havuzu
yakınında

Dış mekan yemek
alanı

✓

National &
Carya
Golf Club

Kapalı yemek alanı ve
dış mekan teras

Palm Beach
Club

Türk ve Akdeniz mutfağından
seçenekler

À la
carte

Öğle Yemeği
12.00 - 18.00

Plaj

Deniz kenarında dış
mekan

Aqua Eleven

Şezlongta yemek keyfi. Hızlı
servis & al-götür. Popüler fast
food seçenekleri, dondurma,
alkolsüz içecekler, bira

Fast
food

Öğle Yemeği
12.00 - 16.00

Aqua park

Dış mekan yemek
alanı

Dünya mutfaklarından
seçenekler

À la
carte

Kahvaltı
09.00 - 11.30

Alia Beach
Club

Plaj

Deniz kenarında dış
mekan

Öğle Yemeği
12.00 - 17.00
Nazar Bakery

Hamur işleri, Türk tatlıları,
kahvaltı, çay, kahve ve alkolsüz
içecekler

Vitrin

Tüm Gün
09.00 - 23.00

Ana Bina
Kapalı yemek alanı ve
Zemin Katı (- 1) dış mekan teras

Macaroon
Patisserie

Fransız makaron seçenekleri,
çeşitli tatlılar, el yapımı
Callebaut çikolatalar,
Mövenpick dondurma çeşitleri

Vitrin

Tüm Gün
10.00 - 22.00

Ana Bina
Kapalı yemek alanı ve
Zemin Katı (- 1) dış mekan teras

Kahvaltı, tüm gün yemek,
tatlılar, çocuk menüsü

À la
carte

Oda Servisi

24 Saat

Luxury All
Inclusive

Telefon: 888

Oda içi servis

Ücretli Menü

✓
✓

Ücretli Menü

✓
✓
Ücretli Menü

Kötü hava şartları, misafir talebi ve teknik nedenlerden dolayı restoran ve bar operasyon günü veya saatleri değişebilir

Nazar Bakery
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Palm Beach Club

Macaroon Patisserie
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BAR ve LOUNGE
Sevdiğiniz kişilerle özel anları paylaşmak veya sıcak bir günde soğuk bir içecek ile
tek başınıza keyif yapmanız için farklı mekanlarda bar seçeneği sunuyoruz.

• 15 farklı tarz bar
• Odada minibar ve zengin atıştırmalıklar
• Henkell Rosé® köpüklü şarap ile
karşılama
• Masa ve şezlonglara içecek servisi
• Popüler içecek markaları
• Premium alkollü/alkolsüz içkiler ve
likörler
• Frontera® Şili şarapları

• Irish Bar'da Guinness® Fıçı Bira
• Tüm barlarda Heartbrand* Algida
dondurması (Magnum, Cornetto,
Nogger, Twister çeşitleri ve daha fazlası)
• Tüm barlarda %100 taze sıkılmış portakal
suyu ve çeşitli taze meyve suları
• Regnum Signature kavrulmuş %100
Arabica kahve çekirdekleri

• Dünyanın her yerinden egzotik ve 1. sınıf
kalite yaprak çaylar
• Red Bull® enerji içeceği çeşitleri
• Coca Cola® ürünleri ve Lipton Ice Tea
çeşitleri
• San Pellegrino® maden suyu ve
Erikli Su®

*Birleşik Krallıklarda Wall’s / Rusya’da Inmarko / Almanya’da Langnese

Score Sports Bar
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The Shamrock Irish Bar

Sevk-Et Steakhouse Bar
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Mekan

Konsept

Menü

One Bar

Lobi bar &
Lounge

Full Bar

Score Bar

Sports bar

Green Bar

Havuz içi bar
& lounge

19th Hole
Bar

Çalışma Saatleri

Konum

Servis Alanı ve Detaylar

Her Şey
Dahil

24 saat

Ana Bina
Zemin Katı (-1)

İç mekan lounge, dış mekan
ısıtmalı teras, bar

✓

Full Bar

12.00 - 24.00

Ana Bina
Zemin Katı (-1)

İç mekan lounge, dış mekan
ısıtmalı teras, bar

✓

Full Bar

16.00 - 24.00

Ana Bina
Zemin Katı (-1)
Teras

Havuz içi bar & lounge

✓

Bar & Lounge Full Bar

08.00 - 24.00

Ana Bina
Lobi Katı

İç mekan lounge,
dış mekan teras, bar

✓

The Shamrock Irish Bar
Bar

Full Bar & Draught
Guinness Bira &
Yemek

16.00 - 24.00

Ana Bina
Lobi Katı

İç mekan lounge,
dış mekan teras, bar

✓

Zing
Bar

Meyve suyu
& smoothie
bar

Meyve suyu &
smoothie, detoks
su, çay, kahve,
alkolsüz içecekler

09.00 - 20.00

Ana Bina
SPA Merkezi

İç mekan lounge, bar

✓

Blue
Bar

Havuz bar

Full Bar

09.00 - 19.00

Ana Havuz

Şezlong, oturma alanı ve bar

✓

Gusto
Bar

Havuz bar

Full Bar & Yemek

09.00 - 19.00

Aktivite havuz yanı Şezlong, oturma alanı

Clubhouse
Bar

Bar & Lounge Full Bar & Yemek

08.00 - 20.00

National & Carya
Golf Club

Kapalı yemek alanı ve dış
mekan teras

Aqua Eleven
Bar

Havuz Bar

Alkolsüz içecekler,
çay, kahve, şarap,
bira, yemek

09.00 - 18.00

Aquapark

Şezlong, oturma alanı

✓

Adult Pool
Bar

Havuz içi bar

Full Bar

09.00 - 19.00

Plaj yanı

Şezlong, lounge, bar

✓

Harbour
Bar

İskele bar

Full Bar

09.00 - 19.00

Plaj

Şezlong, lounge, bar

✓

Palm
Beach Club

Plaj kulüp

Full Bar & Yemek

09.00 - 03.00

Plaj

Şezlong, lounge, bar

✓

Alia
Beach Club

Sahil Bar

Full Bar & Yemek

9.00 - 23.00

Plaj

Şezlong, lounge, bar

Ücretli
(Menü
fiyatları)

Sevk-Et
Steakhouse
Bar

Lounge

Full Bar & Yemek

19.00 - 23.00

Kulüp binası
1. kat

İç mekan lounge,
dış mekan teras, bar

Ücretli
(Menü
fiyatları)

✓
Ücretli
Menü

Kötü hava şartları, misafir talebi ve teknik nedenlerden dolayı restoran ve bar operasyon günü veya saatleri değişebilir

Green Bar
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Zing Vitamin Bar

One Lobby Bar
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LUXURY ALL INCLUSIVE BAR MENÜSÜNDEN ÖNE ÇIKANLAR
• 18 / 12 yıl Chivas Regal viski
• Single Barrel Jack Daniels viski
• Jameson Black Barrel viski
• Glenmorangie single malt viski
• Double Black Johnnie Walker viski
• Greey Goose votka
• Belvedere votka
• Beluga votka
• Hendricks cin

• Don Julio tekila
• Bacardi rom
• Havana rom
• Aperol aperitif
• Campari bitter
• Martini vermut
• Jagermeister likör
• Baileys, Drambuie, Amaretto likörleri
• Remy Martin vsop konyak

• Martell vsop konyak
• Hennessy konyak
• Ala Rakı, Beylerbeyi Göbek rakı
• Irish Bar’da Guinness Draught
• Corona bira
• Heineken bira
• Budweiser bira
• Özel yapım ve uluslararası kokteyller ve
fazlası…

• Lipton ice tea 330ml x 2
• Cappy meyve suyu 330ml x 2
• Erikli su 330ml x 4 cam şişe
• Erikli su 330ml x 2
• Erikli su 1l x 5
• Süt 200ml x 1
• Nesquik® süt 200ml x 1
• Gold kavrulmuş fıstık
• 7 Days kruvasan x 2
• M&M's chocolates

• Çikolata bar
• Polo mint şeker
• Oreo bisküvi
• Haribo Goldbears
• Popcorn
• Rufles cips
• Doritos cips
• Nestle gofret
• Pizza kraker

STANDART ODA MİNİ BARI
• Nespresso kahve & çay setleri
• Carslberg 330ml x 2
• Beyaz şarap 187,5ml x 1
• Red wine 187,5ml x1
• Uludağ maden suyu 250ml x 2
• Cola 330ml x 2
• Cola Zero 330ml x 2
• Fanta 330ml x 1
• Sprite 330ml x 1
• Red Bull® 250ml x 2

Mini bar servisi günlük 9:00 - 17:00 saatleri arasındadır.
Pandemi veya gümrük kontrolleri nedeniyle, yerli ve ithal ürünlerin otel tedariğinde belirli bir zaman içerisinde gecikmeler yaşanabillir.
İthal ürünlerin servisi resmi distribütör tarafından tedarik edilmesine bağlıdır.

Blue Bar
* 7-12 yaş çocuk misafirler için
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Palm Beach Club Bar

Adult Pool Bar
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EĞLENCE,
ETKİNLİKLER ve DİNLENME
Regnum Carya'nın misafirleri gündüzleri çok çeşitli eğlence ve dinlence aktivitelerine katılabilir,
geceleri düzenlenen sayısız canlı etkinliğin keyfini çıkarabilirler.
Eğlence Mekanları

Özel sahne şovları ve performansları @
Event Area
Canlı müzik @ Green Pool
Opera resitalleri@ Green Pool
Temalı gece kulübü partileri
Temalı yetişkin havuzu partileri
Gün Batımı Happy Hour @ Pier
Gece kulübünde DJ performansı

SPA & Wellness Merkezi

Türk hamamı, sauna, jakuzi, vücut & yüz
uygulamaları*, güzellik merkezi*
Fitness merkezi, antrenman, grup dersleri
ve özel dersler*

Kids & Teens Club

Dış mekan, iç mekan oyun alanları,
aktivite odaları ve sinema

Aquaworld

Dalga havuzu, çocuk havuzu, bebek
havuzu, Crazy River, kıvrımlı kaydırak, hız
kaydırağı, tüp kaydırağı

Temalı Gece Partisi

The Land of Legends Tema Park

Golf*

Havuzlar

Yürüyüş

Sınırsız giriş ve ücretsiz shuttle hizmeti
Su jimnastiği, su bisikleti, FloatFit, yüzme
dersleri *

Plaj

Plaj voleybolu, futbol, plaj spor alanı, dart,
iskele aktiviteleri

Plaj Spor Alanı

Yoga, Pilates, Zumba, esneme ve ahşap
spor ekipmanları

Su Sporları*

Jet car, jet ski, Flyboard, parasailing,
Seabob, su kayağı, rüzgar sörfü,
katamaran turu, Mable, Great Storm,
Bandwagon, lisanslı katamaran ve rüzgar
sörfü dersleri

Özel golf dersleri, gündüz & gece golf
Carya Golf alanı etrafında parkur (5 km)

Tenis

4 açık hava toprak kort, özel tenis dersleri*,
tenis raketi temini, gece tenisi *

Basketbol

1 açık hava basketbol sahası

Açık Hava Aktiviteleri

Okçuluk, Kangoo Jumps, masa tenisi

Eğlence Merkezi*

Bowling, bilardo, masa oyunları, atari
oyunları, elektronik oyunlar ve PlayStation.

Yerel turistik yerler*

Şelale Alanı

Lütfen otel Concierge masasıyla iletişime
geçin

The Land of Legends Water Park

Bisiklet Kiralama*

Şelale sesleri eşliğinde rahatlamak,
okumak veya uyumak

Açık hava akşam sahne şov ve partiler 1 Mayıs-31 Ekim arası hizmet vermektedir.
Kötü hava şartları, misafir talebi ve teknik nedenlerden dolayı eğlence program günü veya saatleri değişebilir.
*Ücretlidir

YAZ 2022

Facts&Information_Summer_2022_TR_RC.indd 35

Life. Well lived.

35

21.05.2022 14:19

ÇOCUK ve GENÇ AKTİVİTELERİ
Chuckles Kids Club, 4-12 yaş arası çocuklar için eğlence dolu aktiviteler sunar. Teen Club 13 - 17 yaş arası gençler
için ayrılmış bir alandır. 4 yaşın altındaki çocuklar, bir ebeveyn veya bakıcı eşliğinde eğlenceye katılabilir.

Yaş grupları için aktiviteler
• Bebek: 0-3 yaş*
• Mini: 4-7 yaş
• Junior: 8-12 yaş
• Genç: 13-17 yaş

Kids Club çalışma saatleri
• 09.00 - 24.00

Kids Club özellikleri ve aktiviteleri

• Aquapark ile dalga ve aktivite havuzları
arasında mükemmel konum
• Gölgeli terasa sahip 4000 m2 iki katlı
çocuk kulübü binası
• Çocuk resepsiyonu ve kayıt masası
• Orijinal Lego oyun odası duvarları
• Oyun odası (Playstation®, Xbox®, VR
oyunları)
• Sinema odası
• Uyuma odası
• Kapalı yumuşak zemin oyun odası
• Çocuk sanat stüdyosu

• Alt değiştirme masası, bebek bezi, mat,
pişik kremi ve mendil
• Öğle yemeği, ikindi çayı ve akşam
yemeği için açık büfe çocuk restoranı
• Tam donanımlı bebek maması hazırlama
köşesi
• Açık büfede HiPP markalı bebek maması
ürünleri ve sağlıklı süt seçenekleri
• Terasta Eibe oyun alanı
• Yoga ve meditasyon seansları
• Günlük turnuvalar, müzikli oyunlar
• Çocuklar için yemek pişirme atölyesi
• Konsept partiler
• Regnum Amphitheatre'da çocuk
müzikal ve tiyatro gösterileri
• Mini trenle tesis turu
• Mini disko

Açık hava tesisleri

• Aile çardakları bulunan gölgeli bebek
havuzu

• Çocuk ve bebek su parkı
• Çocuk şezlonglu çocuk havuzları
• Eibe açık hava çocuk macera ve aktivite
parkı
• 800 kişilik çocuk amfi tiyatrosu

Teens Club çalışma saatleri
• 11.00 - 24.00

Teen Club aktiviteleri

• Çocuk Kulübü binasının 1. katında yer
almaktadır
• Oyun odası
• DJ kurulumu ve DJ’lik atölyesi
• Alkolsüz bar ve kokteyl yapımı atölyesi
• Langırt ve masa tenisi
• Masa ve kart oyunları
• Bilardo ve langırt
• Dart
• Açık hava sporları ve aktiviteleri
• Konsept partiler
• Koltuk takımı bulunan açık teras

*4 yaşın altındaki çocuklar, bir ebeveyn veya bakıcı eşliğinde eğlenceye katılabilir.

Kids Advanture Park

YAZ 2022

Facts&Information_Summer_2022_TR_RC.indd 36

Teens Club

Outdoor Terrace Playground
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GreenCell Beauty Center

SPA & WELLNESS
Farklı düşünen, farklı hissettiren SPA merkezi.
Her gün 9.00 - 20.00 arası hizmet vermektedir.
Özellikleri

• 5.000 metrekarelik Greendoor SPA lobi
katında yer almaktadır
• Tesisimizde kullanılan tüm ürünler
organik sertifikalıdır, kesinlikle hayvanlar
üzerinde test edilmemiştir, doğaya
saygılıdır ve geri dönüştürülmüş
malzemelerle ambalajlanmıştır.
• Tüm doğal ürünler Organik
Trade Asscociation tarafından
sertifikalandırılmıştır.
• Tüm masaj yağları ETKO Organik
sertifikalıdır
• Tüm şampuan ve duş jeli ürünleri ETKO
sertifikalıdır
• Kimyasal içermeyen ECA (Elektro
Kimyasal Aktivasyon) sistemi ile havuz
hijyeni
• Ekolojik biyosidal dezenfektanlar
kullanarak hava sterilizasyonu ve yüzey
dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.

Relaxing Area
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Tesisler

• SPA Resepsiyonu ve danışma masası
• Fitness merkezi
• Türk hamamı
• Kadın, erkek giyinme odaları
• Isıtmalı klorsuz kapalı havuz
• Engelli havuz erişimi için asansör
• Havuzda hidroterapi masaj yatakları
• Klorsuz gömme jakuzi
• Klorsuz kapalı çocuk havuzu
• Kapalı havuz girişinde bornoz ısıtıcısı
• Isıtmalı klorsuz açık havuz
• Sauna, buhar odası ve buz çeşmesi
• Ayrı bir alanda Zing Bar & Lounge

Ücretli Hizmetler

• Jakuzili 1 King SPA süiti
• Saunalı 3 çift odası
• 2 çift odası
• 1 Thai odası,
• 1 Ayurveda odası
• 11 Standart oda
• 3 yüz bakım odası
• 3 vücut bakım odası
• Özel sauna, jakuzi, duş ve kendine ait
dinlenme terasına sahip 5 Bali evi
• Türk hamamı uygulamaları
• Tüm masaj uygulamaları
• İskelede 2 adet bakım kabanası
GreenCell Güzellik Merkezi
• Birinci katta yer almaktadır
• Yüz bakımı, vücut bakımı uygulamaları
• HydraFacial ve CryoCabin
• SPA butik ürünleri
• WeshapeTM
• INDIBA ile yüz, vücut ve saç bakımı
uygulamaları.

İndoor Pool

Bali House

Life. Well lived.
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LES MILLS grup fitness ve takım antrenman
programları, 80 ülkede 14.000 kulüpte
milyonlarca insanın hayatını değiştiriyor.

FITNESS MERKEZİ*
SPA içinde yer alan iki katlı Fitness Merkezi, yüksek teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır.
Her gün 9.00 - 20.00 arası hizmet vermektedir.

AĞIRLIK ÇALIŞMASI

• Smith
• Kürek çekme
• Lat pull down
• Abductor
• Adductor
• Leg pres
• Leg curl
• Leg extension
• Chest press
• Back deltoid
• Pectora lfly
• Chest press
• Flat bench chest press
• Flat bench
• Adjustable bench
• Dumbbells (2 kg to 40 kg)
• Z-bar
• Preacher curl bench
• Kettle-bells (4 kg to 20 kg)
• Medicine balls (1 kg to 8 kg)
• Decline crunch bench
• Cable station

KARDIO

• Koşu bandı
• Spinning bisiklet
• Cross trainer (eliptik bisiklet)
• Yatay bisiklet

FUNCTIONAL TRAINING

• Trx
• Kettle-bells (4 kg to 20 kg)
• Medicine balls (1 kg to 8 kg)
• Cross-fit ip
• Jump box
• Swiss-ball
• Matlar
• Reformer plates
• Step tahtası
• Back extension bench
• Egzersiz bantları

GRUP FITNESS
LesMills.
• Body pump
• Body combat
• Body balance
• CxWorx

PERSONAL TRAINING*
• Kardio
• HIIT
• LIIT
• Ağırlık çalışması
• Fonksiyonel egzersiz
• Esneme egzersizi
• Pilates-reformer
• Pilates matı
• Boks
• Kick boks
• Golf fitness
• Tenis fitness
• Çocuk antrenmanı
• Fitness antrenmanı

*Ücretlidir
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Isıtmalı Açık Havuz

HAVUZLAR
Regnum Carya, ısıtmalı açık havuz ve SPA merkezinin kapalı havuzu dahil olmak üzere birkaç farklı
havuza sahiptir. Tesisin havuz seçenekleri arasında büyük bir dalga havuzu, yetişkin havuzu (+16),
aktivite havuzu ve gölgeli çocuk havuzu bulunmaktadır.

Tatlı Su

Ana Havuz

✓

✓

✓

✓

Aktivite Havuzu

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Açık

Yetişkin Havuzu ( +16)

Havuz içi
Zemin

Derinlik
(cm)

Uzunluk
(m)

Alan
(m²)

Hacim
(m³)

✓

Pebble**

140

90

1890

1909

✓

Pebble

140

77

1540

1672

Pebble

140

50

1555

1210

✓

Pebble

140

50

945

1433

✓

Dalga Havuzu

✓

✓

✓

✓

Pebble

40

21

294

117

Aquapark Çocuk Havuzu

✓

✓

Pebble

40

32

485

196

SPA Açık Hava Havuz*

✓

✓

✓

Pebble

140

12

130

200

SPA Kapalı Havuz*

✓

✓

✓

Pebble

140

18

305

428

SPA Kapalı Çocuk
Havuzu*

✓

✓

Pebble

40

2

10

4

Gölgeli Çocuk Havuzu

Kapalı

Havuz
Havuz
Havuz içi
Ahşap deck Jakuzi
asansörü basamakları
şezlong

Isıtma
Sistemi

Mekan

✓

✓

Havuz tesisleri resmi olarak 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında hizmete açıktır
Havuzlar kötü hava şartları, havuz hijyeni ve güvenliği nedeniyle geçici olarak kapatılabilir.
*Açık hava havuz ısıtma sistemi 1 Haziran ve 1 Ekim arası kapalıdır.
**Pebble: Granül çakıl taşı.

Aquapark Kids Pool
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Wave Pool

Adult Pool

Life. Well lived.

39

21.05.2022 14:19

BEACH LIFE
Sizler için Akdeniz’in berrak serin suları boyunca bembeyaz kumlardan oluşan
çok özel bir plaj yarattık.

Özellikler

• Mavi bayrak ödüllü
• 250 m beyaz kumlu plaj
• Rahat şezlonglar ve çocuk şezlongları
• Ahşap teknelerde bronzlaşma yatakları
• Yetişkin plaj bölümü +16
• Engelli şezlong alanı
• Tekerlekli sandalye deniz erişim rampası
• Şarj istasyonu

Tesisler

• Plaj tesisleri 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri
arasında açıktır
• Gün boyu yemek hizmeti sunan restoran
• Beach Bar
• Harbour Pier Bar
• İskele pavilionları ve bar
• Plaj pavilionları
• Ahşap ekipmanlı Jungle Gym spor alanı
• Özel plaj kulubü Alia Beach Club
• Gece kulübü

Plaj Aktiviteleri

• Plaj voleybol
• Yoga, Pilates,
• Zumba, esneme
• Plaj spor alanı
• Temalı partiler

Plaj Hizmetleri

• Yemek servisi
• Dondurma ve meyve köşesi
• Şezlonglara içecek servisi
• Plaj havlusu hizmeti
• Soğuk havlu hizmeti
• Güneş gözlüğü temizleme hizmeti
• Tesis içi shuttle servisi
• Güvenlik

Ücretli Hizmetler

• Su sporları aktiviteleri
• Günlük plaj ve pavilion kiralama
• İskelede SPA uygulamaları alanı
• Nargile hizmeti
• Şişe şampanya ve alkollü içkiler
• Özel deniz ürünleri ve kabuklu deniz
ürünleri
• Özel plaj kulübü Alia Beach Club

Pavilion (Cabana) Detayları:

• Çalışma saatleri 09.00 - 19.00
• Tüm Pavilion konuklarına özel servis
hizmet
• 12.00 - 18.00 arası yemek menüsünden
sipariş verilir
• Otel konseptli içecek menüsü
• Mini bar, kasa, duş
• Bornoz ve havlu
• Garson çağrı düğmesi
• İskelede su üzerindeki rıhtım hamak

Plaj tesisleri resmi olarak 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında hizmete açıktır

Alia Beach Club
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Sandal Balık Restoranı

İskele Pavilyon
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CARYA GOLF CLUB
Avrupa'nın ilk ve tek tamamı aydınlatmalı golf sahası

Tasarımcı: Peter Thomson / TPL
Parkur Açılış Tarihi: 10.11.2008
Parkur: Avrupa'nın ilk tamamı
aydınlatmalı golf sahası ve Türkiye'nin
Akdeniz kıyılarında inşa edilmiş ilk
fundalık tarzdaki golf parkurudur.
Konum: Belek - Antalya
Alan: 760.000 m2
Çimen: 420.000 m2
Club kuralları: Soft Spikes
Handikap (Erkek): 36
Handikap (Kadın): 36
Pro Shop: Bogner, Galvin Green, RLX,
Under ARmour, Ruck Maul, Honma,
Taylor Made, Ecco, Porsche Design
markalar 350m2 Proshop
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Golf Dersleri: TPI sertifikalı ve Trackman
tesislerine sahip kalifiye profesyoneller
tarafından Türkçe, İngilizce, Rusça ve
Almanca dillerinde verilir.
Greens: Tiff Eagle, Ortalama Green ölçüsü
600m2
Tees: Delik başına 4
Fairways: Bermuda 419, Çok sayıda
stratejik seçeneğe sahip zorlu engebeli
arazi
Bunkers: 84 beyaz quartz kum Bunker
Göller: 18 delikli parkurda 4 Göl
Driving Range: TaylorMade Performance
Lab’in bulunduğu, çift taraflı 52 bölümlü
modern akademi binası

Putting Green: Biri dünyanın en büyükleri
arasında yer alan 4 putting green
A)4100 m2 – 165 metre uzunlukta
B)950 m2
C)710 m2
D)250 m2
Chipping & Pitching Green: 50 kişi
kapasiteli 4 Chipping green, 4 pitching
green, 7 atış antrenmanı için green ,4
eğitim için bunker, 1 fairway antrenman
bunker
Golf arabaları: 70 adet golf arabası
Kiralık Golf Sopası: 120 adet TaylorMade
M5, M6

Life. Well lived.
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NATIONAL GOLF CLUB ANTALYA
İlk ve hala en iyisi…

Tasarımcı: David Feherty / David Jones
Parkur açılış tarhi: 18.11.1994
Parkur: Çam ormanı içinde fundalık
parkurda 27-delik
(IRMAK, TUNA AND ADA COURSES)
Konum: Belek - Antalya
Alan: 1.100.000 m2
Çimen: Bermuda 419, Lolium Perenne,
Tifdwarf Bermuda ve Poa Trivialis
Club kuralları: Soft Spikes. National
Golf Club’da metal olmayanlar spikelar
kullanılır
Handikap (Erkek): 28

Pro Shop: Bogner, Galvin Green, RLX,
Under Armour, Ruck Maul, Honma,
TaylorMade, Ecco, Porsche Design
markalar, 110 m2 Proshop
Golf Dersleri: P.G.A kalifiyeli
profesyoneller tarafından Türkçe, İngilizce,
Rusça ve Almanca dillerinde verilir.
Greens: Tifdwarf Bermuda. Ortalama
green ölçüsü 600 m2
Tees: Tee başına 4 delik
Fairways: Bermuda 419, Çok sayıda
stratejik seçeneğe sahip zorlu engebeli
arazi

Bunkers: 73 beyaz quartz kum Bunker
Göl: 11 göl
Driving Range: Tek taraflı 260m x 110m
azami 80 kişi
Putting Green: 800 m2. – 40 metre
uzunlukta
Chipping & Pitching Green: 2 Chipping
green & 1 pitching green
Golf arabaları: 70 adet golf arabası
Kiralık golf sopası: TaylorMade M5, M6

Handikap (Kadın): 36
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TOPLANTI, ORGANİZASYON ve DÜĞÜNLER
7500 m2'lik bir alanı kaplayan, yüksek tavanlı ve doğal ışık alan, modern görsel, işitsel ve ışık sistemleri
teknolojileri ile donatılmış odalar. Farklı bölümlere ayrılabilen bu özel alanda, değişik büyüklükteki gruplar için
özel toplantılar düzenlenebilir.
Toplantılar ve Kongreler

• 7500 m2 iki katlı kongre merkezi
• Kapalı misafir bırakma alanı
• Kongre merkezi içinde özel resepsiyon
• Vale servisi ve komi servisi
• Karşılama içeceği servisi
• Otel lobisine ve odalarına kapalı erişim
• 2100 m2 sütunsuz Carya Büyük Balo
Salonu
• Zemin katta 750 m2 fuaye
• Sütunsuz 1000 m2 Pinus Balo Salonu
• 7 Breakout odası
• Birinci katta 1200 m2 fuaye
• Her türlü yeni araç lansmanına uygun
genişletilebilir kapılar
• Balo salonlarına doğrudan erişim
sağlayan yükleme alanları
• Engelli konuklar için erişilebilirlik
• Sahne arkası giyinme odaları
• Otoparktan doğrudan erişim
• Vestiyer hizmeti
• Depo odaları
• Güvenlik Servisi

YAZ 2022

Facts&Information_Summer_2022_TR_RC.indd 43

Catering Hizmetleri

• Size özel etkinlikler, düğünler, festivaller
ve galalar için yemek hazırlama ve
sunmanın yanı sıra tüm kurulum,
temizlik, toplama gibi kapsamlı iç ve dış
mekan catering hizmetleri sunuyoruz.

Ulaşım Hizmetleri

• Hotel VIP & shuttle araçları
• Avis araç kiralama, taksi
• Helikopter ile transfer

Business Center Hizmetleri

• Bilgisayar, fotokopi
• Telefon, baskı, tarama,
• Kağıt parçalama, PVC kaplamala
• Kablosuz internet erişimi
• Kasa

Küçük Sosyal Gruplar

Regnum Carya'da Düğünler
• Koordinasyon ve planlama
• Düğün butler hizmeti
• Tören
• Fotoğraf ve anılar
• Düğün çiçekçi hizmeti
• Makyaj ve saç hizmetleri
• Düğün gala yemeği
• Düğün sonrası parti
• Balayı konsepti

Özel Mekanlar ve Alanlar
• Beyaz kum plaj
• Sahil mekanları
• Şelale alanı
• Ormanlık park alanı
• Özel villa olanakları
• Gurme restoranlar
• Balo salonları

• Otelimizde özel günlerinizi arkadaşlarınız
ve ailenizle birlikte kutlayabileceğiniz
ayrı bir alanı sizin için dekore etmekten
mutluluk duyarız.

Life. Well lived.
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KONGRE MERKEZİ
G-20 2015 Antalya zirvesinde merkez otel seçilerek dünya liderlerine ev sahipliği yaparak ülkemizi layıkıyla
temsil etmiş olmaktan gururluyuz.

Etkinlik Odaları

1. Kat

Zemin Kat

Yer

Ölçüler
Alan m2 Uzunluk

Kapasiteler

Genişlik

Yükseklik

Tiyatro

Sınıf

Toplantı
Salonu

Gün Işığı
Kokteyl

Banket

Carya Grand Balo Salonu

2100

35

60

7,20

2000

1200

1900

1600

✓

Carya I

700

35

20

7,20

600

375

600

470

✓

Carya II

700

35

20

7,20

700

410

650

500

✓

Carya III

700

35

20

7,20

600

375

600

470

✓

Carya Ön Fonksiyon Alanı

750

Pinus Ballroom

1020

32

32

5,20

900

550

100

900

560

✓

Pinus I

450

32

15

5,20

400

180

70

400

240

✓

Pinus II

550

32

17

5,20

450

320

70

500

320

✓

Pinus Ön Fonksiyon Alanı

460

4

5,20

Citrus Room

40

8

5

5,20

30

20

13

Laurus Room

110

15

7

4

100

60

33

Laurus I

55

8

7

4

50

30

17

✓

Laurus II

55

8

7

4

50

30

17

Ficus Room

110

15

7

4

100

60

33

Ficus I

55

8

7

4

50

30

17

Ficus II

55

8

7

4

50

30

17

Cornus Room

90

10

9

4

90

54

24

✓

Tilla Room

105

11

9

4

90

54

24

✓

Punica Room

72

9

8

4

60

36

15

✓

Salix Room

64

13

5

4

50

30

17

✓

Tüm etkinlik odalarının boyutları ve kapasiteleri yaklaşık değerlerde verilmektedir.
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REGNUM FOOTBALL MERKEZİ
Regnum Carya, FIFA’nın resmi standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış üç futbol sahası ile
yarının futbol yıldızları olmak isteyen spor severler için birinci sınıf bir eğitim tesisi sunuyor.

• Işıklandırmalı sisteme sahip 3 futbol
sahası
• Tüm alanlar FIFA standartlarına
uygundur (68x105m)
• 2 ayrı giyinme odası, 1 depo odası, 1
hakem odası
• 475 kişilik tribün
• 25 kişilik VIP salonu
• Rinowo Tifway ve İngiliz çimi

• Yağmurlu havaya karşı yüksek emici
yüzey (balık kılçığı drenaj sistemi)
• Rainbird Akıllı Sulama Sistemleri
• Her saha için 4 farklı ebatta kale
• Futbol çekim kuleleri
• 3 Pist ve kaleci sahası (40x25M)
• Kulüplerin mahremiyeti için sahaların
etrafında panolar
• Ekipler için özel çizgi çekme hizmeti
(talep üzerine)

• Ayrı giriş ve otobüs park alanı
• Tesislere doğrudan erişim sağlayan
yükleme alanları
• Soyunma odasından futbol sahalarına
özel doğrudan erişim
• Futbol merkezinde 7/24 personel ve saha
görevlisi desteği
• Ücretsiz servis hizmetleri
• Eğitim materyalleri
(duba, yer işaretçisi vb.)

REGNUM CARYA’DA
REAL MADRID
FUTBOL OKULU
Diğer çocuklarla birlikte öğrenin, seyahat edin, eğlenin,
oynayın. Real Madrid Foundation Clinic’i Türkiye’de
Antalya’da deneyimleyin. Siz tatilinizin tadını çıkarırken
6 ile 16 yaş arasındaki çocukların dünya standartlarında
eğitim almaları fırsatını kaçırmayın.
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LEAF LOYALTY CLUB
Regnum Carya'nın sadece en seçkin misafirlerinin üyesi olduğu sadakat programı Leaf Loyalty Club ile birçok
ayrıcalıklı hizmet ve indirimden yararlanabilirsiniz. Leaf Loyalty Club programı, helikopter kiralama, otel transfer
hizmetleri, rezervasyonlar, A la Carte restoranlar, Real Madrid Futbol Okulu ve özel spor dersleri gibi birçok
hizmet için özel indirimler sunuyor.

Leaf Card Ayrıcalıkları
Green Card
0 - 29 Puan

Silver Card
30 - 150 Puan

Gold Card

151 - 300 Puan

Ruby Card

301 Puan ve üzeri

SPA uygulamaları

-

-

10%

15%

Pavilion (Cabana) kiralama

-

5%

10%

15%

Yiyecek & İçecek ekstra ücretler

-

5%

10%

15%

-

5%

10%

15%

Su Sporları

Çamaşır hizmeti

5%

5%

10%

15%

Real Madrid Futbol Okulu

5%

5%

10%

15%

-

5%

10%

15%

Tenis dersleri
Bebek bakıcısı

-

5%

10%

15%

Helikopter kiralama

-

5%

10%

15%

Transfer hizmeti

5%

5%

10%

15%

Fitness dersleri

-

5%

10%

15%

Proshop

5%

5%

10%

15%

Golf Akademisi

-

-

-

Ücretsiz

Geç check-out (müsaitlik durumuna göre)

-

-

Ücretsiz

Ücretsiz

Daha fazla bilgi ve ayrıcalıklar için lütfen web sitemizi ziyaret edin
Regnum Carya, sadakat sisteminde sunulan indirim ve ayrıcalıkları herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.
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GEZİLECEK TURİSTİK YERLER
goturkeytourism.com
Aspendos Antik Kenti – 22 km

Hadrian Kapısı – 39 km

Perge Antik Kenti – 24 km

Eski Şehir (Kaleiçi) – 42 km

Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan
Aspendos, zarif amfi tiyatrosu ve diğer
antik kalıntıları ile ziyaretçilerini büyülüyor.
Aspendos tiyatrosu, Romalılar tarafından
inşa edilen dünyanın en görkemli ve en iyi
korunmuş yapılarından biridir.
Muhteşem Perge antik kenti, Antalya'nın
güzelliklerinin ortasında yer almaktadır.
Antalya - Alanya ana yoluna 2 km, Antalya
şehir merkezine 15 km uzaklıktadır.
Ziyaretçiler sitede devam eden kazıların
bir kısmını görebilirler.

Kurşunlu Şelalesi – 30 km

Kurşunlu Şelalesi, yeşil bir doğa ortasında
yedi göletli birbirine bağlayan bir
çağlayanın 18 m yükseklikten düştüğü
eşsiz bir yerdir. Antalya'da yemyeşil bitkiler
ve çeşitli piknik alanları bakımından en
çekici manzaralardan biridir.

Hadrian Kapısı
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Hadrian Kapısı (Üç Kapı), Roma
İmparatoru Hadrian zamanında (MÖ
117-138) Antalya'nın ana kapısı olarak inşa
edilmiştir. Kapı bugün eski ihtişamıyla
ayaktadır ve Antalya'nın en iyi korunmuş
tarihi yapılarından biridir.
Antalya'nın eski şehir merkezi Kaleiçi,
eski ile yeninin estetiğini buluşturuyor.
Antalya'nın kalbinde yer alan Kaleiçi,
tarihi binaları, eğlence tesisleri, otelleri,
restoranları ve barları ile şehrin en sık
ziyaret edilen bölgelerinden biridir.

Dünyanın En Büyük Tünel Akvaryumu
– 42 km
Dünyanın en büyük tünel akvaryumu
olarak kabul edilen Antalya Akvaryumu,
şehrin en canlı çekim merkezlerinden
biridir., Antalya Akvaryumunda hayal
gücünüzü keşfedin, ilham veren bir
macera yaşayın.

Eski Şehir (Kaleiçi)

Antalya Müzesi – 45 km.

Konyaaltı'nda bulunan Antalya Müzesi
veya Antalya Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin
en büyük müzelerinden biridir. 13
sergi salonu ve bir açık hava galerisi
içermektedir. 5.000 sanat eserinin
sergilendiği 7.000 m2'lik (75.000 ft2) bir
alana sahiptir.

Side Antik Kenti – 48 km

Side, Türkiye'nin en bilinen antik
kentlerinden biridir. Adı nar anlamına
gelen Side antik çağda bir limandı.
Sütunlu kemerler üzerine inşa edilmiş
amfi tiyatro, bölgenin en büyüğüdür.
Diğer kalıntılar arasında agora, spor
salonu, deniz kenarındaki Apollon
Tapınağı, çeşmeler ve nekropol
bulunmaktadır.

Termessos Milli Parkı – 61 km

Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı,
Antalya'nın kuzeybatısındaki Toros
Dağları'nın eteğinde yer alan Türkiye'nin
en görkemli bölgelerinden biridir. Milli
park Antalya şehir merkezine 34 km
uzaklıktadır.

Side Antik Kenti
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AYRICALIKLI HİZMETLER
ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Regnum Carya'nın misafirlerine ücretsiz olarak sunduğu ayrıcalıklı hizmetler "Her Şey Dahil" konaklamaya dahil değildir.
Bu hizmetler devredilemez, kısmen veya tamamen nakit para ile değiştirilemez. Hizmetler kalış süresi boyunca geçerlidir.
Daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin.
Regnum CIP Lounge & Fast Track
Hizmeti (12 ay)

• Fast Track & Lounge hizmeti, tum oda
tiplerinde ve villalarda en az 4 gece veya
daha fazla konaklayan misafirler icin
geçerlidir.
• Fast Track & CIP Lounge hizmeti, tek
konaklama boyunca bir kez Antalya
Havalimanı Dış Hatlar Terminalinden
giden direkt uçuşlar içindir.
• Tüm misafirlerin Terminal 1 veya 2
uçuşları için en az 24 saat önceden
Transfer hizmetlerinden rezervasyon
yaptırmaları gerekmektedir.
• Otelden check-out tarihi ile uçuş tarihi
aynı gun olmalıdır

Hizmet ayrıntıları;

• Regnum Carya yolcularının Terminal
1 veya 2'deki CIP buluşma noktasında
karşılanması
• Özel kapıdan terminale giriş
• Tüm check-in ve güvenlik işlemlerin CIP
personeli eşliğinde Fast Track hizmetleri
kullanılarak tamamlanması
• Çeşitli içecekler, atıştırmalıklar ve
ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulan Regnum
CIP Lounge'da uçuş bekleme
• Havalimanı hizmetleri üçüncü taraf iş
ortağı tarafından sağlanmaktadır.

CIP Terminal Hizmeti (12 ay)

• Özel jet uçuşları hariçtir
• CIP Terminal hizmeti, villalarda
minimum 7 gece ve uzeri konaklayan
misafirler icin geçerlidir:
• Sapphire Villa, Emerald Villa, Tiara Villa ve
Crown Villa
• CIP Terminal hizmeti, Antalya Havalimanı
İc ve Dış Hatlar Terminallerine gelen /
giden direkt uçuşlarda geçerlidir.
• CIP Terminal hizmeti, tek konaklama
boyunca birer kez Antalya Havalimanı
İç ve Dış Hatlar Terminallerine gelen ve
giden uçuşlarda geçerlidir.
• Uçak geliş / otel check-in tarihi ile otel
check-out / uçak gidiş tarihleri aynı
tarihler olmalıdır.

Hizmet ayrıntıları:

• Regnum Carya yolcularının CIP Terminal
kapısında karşılanması
• CIP görevlisi tarafından check-in
işlemlerin yapılması
• Özel pasaport kontrolu ve gümrük
kontrolu
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• Lounge'da sıcak / soğuk yiyecek, alkollu /
alkolsuz içecek servisi
• VIP transfer aracı ile uçağa gidiş
• Havalimanı hizmetleri üçüncü taraf iş
ortağı tarafından sağlanmaktadır.

Ücretsiz VIP Havalimanı Transferi
(12 Ay)

• Gidiş dönüş (1 geliş ve 1 gidiş) VIP
transfer, villalarda minimum 4 gece
konaklayan, Jade Presidential Suit
ve direkt Regnum Hotel web sitesi
üzerinden yapılan rezervasyonlarda
geçerlidir.
• Havalimanı transfer rezervasyonları otele
varış veya ayrılış tarihinden en az 24 saat
önce tamamlanmalıdır.
• Gelen yolcu uçuş bilgileri (uçuş tarihi,
varış saati, uçuş numarası, konfirmasyon
numarası) ile reservationbelek@
regnumhotels.com ve transfer@
regnumhotels.com mail adreslerine
gönderilmelidir.
• Giden yolcu uçuş bilgileri (uçuş
tarihi, kalkış saati, uçuş numarası,
konfirmasyon numarası) ile transfer
hizmetlerinden rezervasyonu
yaptırılmalıdır.
• Dış hat uçuşlar için otel-havalimanı
transfer saati kalkıştan 3 saat öncedir.
• İç hat uçuşlar için otel-havalimanı
transfer saati kalkıştan 2 saat öncedir.
• Otel-havalimanı transfer aracı otel alınış
saatinden maksimum 15 dk bekler
• Rötarlı uçuş ve iptallerden Regnum
Carya sorumlu tutulamaz
• Transfer rezervasyon saati en az 24 saat
önceden iptal edilebilir, aynı gün içinde
iptal edilemez.
• Ücretsiz VIP transfer hizmeti sadece
Antalya Uluslararası Havalimanı icin
sunulmaktadır.
• Tum VIP transfer araçları misafirlerimize
özeldir.

Ücretsiz Helikopter Transferi
(1 Nisan - 31 Ekim)

• Gidiş-dönüş (1 geliş ve 1 gidiş) helikopter
transferi, Crown Villa'da en az 7 gece
veya daha fazla konaklayan misafirler
için geçerlidir.
• Helikopter transferleri gün doğumu
ve gün batımı saatleri arasında
sunulmaktadır, bu saatler dışındaki tüm
transferler VIP araçlarımızla kara yolu ile
gerçekleştirilir.

• Olumsuz hava koşulları ve teknik arızalar
nedeniyle ve / veya bakım dönemlerinde
gerçekleştirilemeyen helikopter
transferlerinden otel sorumlu tutulamaz
ve bu nedenle söz konusu hizmetin
sağlanamaması halinde otel aleyhine
tazminat talep edilemez.
• Helikopter yolcuları 4 kişi ile sınırlıdır.
Helikoptere bagaj alınmaz. Havalimanı
transferlerinde bagaj kara yolu ile
ücretsiz olarak taşınır.
• Gece uçuşu mümkün değildir. Ayrıca
helikopter transfer hizmetinden sadece
Crown villa misafirleri yararlanabilmekte
ve satış departmanı ile yapılacak
sözleşme şartlarına bağlı olarak
sunulmaktadır.

The Land of Legends Tema Parkı
(park çalışma saatlerine bağlı olarak)

• The Land of Legends Tema Parkına
(water-dry park) ücretsiz erişim ve giriş.
• Tüm oda tiplerinde veya villalarda en
az 3 gece veya daha fazla kalan otel
misafirleri icin geçerlidir.
• Tüm yiyecek ve içecek hizmetleri
ücretlidir, oda hesabı geçerli değildir
• Park alanına dışarıdan her turlu yiyecek,
alkollu ve alkolsüz içecek getirilmesine
izin verilmez.
• The Land of Legends Tema Parkı, üçüncü
taraf iş ortağıdır
• Bu hizmet otelden cıkış yapıldıktan
sonra geçerli değildir.

Real Madrid Foundation Clinic Türkiye
(Haziran-Eylül)

• Real Madrid Foundation Clinic Türkiye
ücretli bir hizmettir ve “Her Şey Dahil”
konaklamaya dahil değildir.
• Program 6 ile 16 yaş arası çocuklar içindir.
• Regnum Carya’nın profesyonel futbol
sahalarında eğitimler verilmektedir.
• Program bir haftadır ve eğitimler
pazartesiden cumaya haftada 5 gün
yapılmaktadır.
• Eğitimler, Real Madrid F. C. Akademi
Direktörü tarafından seçilen
Real Madrid Vakfı antrenörleri ile
gerçekleştirilmektedir.

Villa Lounge Çalışma Saatleri

• Villa Lounge check-in / check-out saatleri
09.00 ve 23.00 arasında olup Pearl Pool
Suite veya Pearl Pool Family odaları da
yararlanabilmektedir.
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İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİK ve ÇEVRE
Otel Emniyet ve Güvenliği

Regnum Carya, dünya çapında 60 ülkede
denetim gerçekleştiren uluslararası
otel güvenliği sertifikasyon şirketi
olan Safehotels tarafından verilen en
yüksek sertifika olan Safehotels Yönetici
sertifikasına layık görülen Türkiye'deki
ilk ve tek resort otelidir. Safehotels
sertifikasının içeriği: Otel Arazi ve Misafir
Güvenliği / İşlem, Prosedür, Eğitim ve
Yönetim / Güvenlik Ekipmanı / Yangın
Ekipmanı / Yangın Prosedürleri ve Eğitimi
/ Kriz Yönetimi

Misafir Odaları

Regnum Carya, hijyen çözümlerinde
dünyanın önde gelen şirketlerinden
biri olan Diversey Consulting'in Hijyenik
Oda Programı'nı Türkiye'de uygulayan
ilk otel olmasının yanı sıra, bu sertifikayı
almaya hak kazanan ilk oteldir. Regnum
Carya, dünyanın tek tescilli hijyenik yatak
temizleme hizmeti olan Potema hijyenik
yatak temizleme sistemi sertifikasına
sahiptir.

Gıda Güvenliği

Gıdanın kabulünden sunumuna kadar
her sürecin otel bünyesindeki Gıda
ve Çevre Mühendisleri tarafından
sürekli takip edildiği tesisimizde ISO
22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
uygulamaktayız. Regnum Carya, Antalya
Valiliği Gıda Güvenliği Komitesi tarafından
Beyaz Bayrak Gıda Güvenliği Sertifikasına
layık görülmüş ve gıda güvenliği
konusunda ISIS Türkiye (Uluslararası
Güvenlik Denetleme Sistemi) tarafından
sertifikalandırılmıştır. Sertifikasyon içeriği:
barlar, mutfaklar, gıda üretim alanları ve
gıda depolama odalarının aylık kontrolleri
ve raporlanmasıdır.

Yüzme Güvenliği

Kırmızı ve sarı bayraklarda plajda ve
havuzlarda tam eğitimli cankurtaranlar
her zaman görev başındadır.
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SPA Merkezi-Çocuk Kulübü Hijyen

Regnum Carya, Diversey Consulting’in
The Hygienic SPA & Gym Audit ve
The Safe & Hygienic Mini Club Audit
programlarını uygulayan ve sertifikasyon
alan Türkiye'deki ilk oteldir. Regnum
Carya, Akdeniz Bölgesi'nde halen bu
programları uygulamaya devam eden tek
konaklama tesisidir.

Otel Hijyeni

Diversey, DSÖ ve CDC yönergelerine
uyumlu olarak, çalışanları ve misafirleri
güvende tutmak için en yüksek düzeyde
temizlik ve dezenfeksiyon sağlayan gerekli
hijyen denetimlerini uygular.

Çamaşır Hijyeni

Tesis bünyesinde profesyonel
çamaşırhane hizmeti verilmektedir. Tüm
otel tekstili ve çamaşırları uzman ekibimiz
tarafından çapraz bulaşma önlemleri
alınarak yıkanmaktadır. Uluslararası
otoriteler tarafından hijyenik yıkama
için önerilen kemotermal dezenfeksiyon
ürünü olan Diversey Clax Personril,
çamaşır yıkamada ve oda tekstillerinin
temizliğinde kullanılır.

Elektrik, Yakıt ve Güç

Otel 220-240 volt ve 50 hertz ile
çalışmaktadır. Elektrik sağlanmasında
kesinti olması durumunda, tüm yangın ve
can güvenliği ekipmanlarının çalışmaya
devam etmesini sağlamak için otelin
toplam 5750 KVA acil durum jeneratörleri
otomatik olarak çalışacaktır. Acil durum
jeneratörünün akaryakıt deposu,
jeneratörü 36 saat çalışır durumda
tutabilir.

Su

Dağıtılan su Dünya Sağlık Örgütü su
standartlarına uygundur. Otel herhangi
bir zamanda 2 günlük depolama suyuna
sahiptir. Otel, ISIS Türkiye (International
Safety Inspection System) tarafından
Su ve Legionella Güvenliği sertifikasına
sahiptir. Sertifikasyon içeriği: havuzlar,
su depoları, su sistemi ve Legionella aylık
kontrol ve rapor

Acil Bakım

Regnum Carya'da haftanın yedi günü 24
saat acil ambulans hizmeti mevcuttur.

Çevre

Regnum Carya, Avrupa LEED Altın
sertifikasına layık görülen ilk golf otelidir.
LEED (Enerji ve Çevre Tasarımında
Liderlik), uluslararası kabul görmüş yeşil
bina sertifika sistemidir. Regnum Carya,
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)
tarafından Uluslararası “Mavi Bayrak 2020”
plaj ödülüne ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından Yeşil Yıldız (Çevre Dostu
Kuruluş) ödülüne layık görülmüştür.
Gönüllü çalışanların katılım sağladığı
“ReGreen”, «Move-on Regnum / Gelecek
için bugünden harekete geç!» sloganıyla
2018 yılından bu yana çok sayıda çevre
ve sosyal sorumluluk projesinde yer
almaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi

Regnum Carya, ISO 9001: kalite
sertifikasına sahiptir.

Güvenli Turizm - Covid 19

Regnum Carya, "Güvenli Turizm
Belgelendirme Programı" çerçevesinde
yayınlanan "Konaklama tesisleri için
Pandemi süresince uygulanacak
Covid-19 ve hijyen uygulamaları
değerlendirme kritertleri" gerekliliklerini
karşılamış ve "Güvenli Turizm Belgesi"
almaya hak kazanmıştır.
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REGNUM CARYA HAKKINDA
Akdeniz'de mükemmel beyaz kum bir plajda konumlanan
Regnum Carya, Türkiye Antalya- Belek’te eşsiz ve özel bir
cennettir.
Antalya Uluslararası Havalimanı'na arabayla sadece 30 dakika
uzaklıkta bulunan her şey dahil, aile dostu, beş yıldızlı lüks tesis,
mükemmel konaklama olanaklarına sahip. Otel, 62 metrekare
genişliğindeki standart odalardan 3500 metrekarelik Crown
Villa'ya kadar farklı konaklama seçenekleri ile tatil için her zaman
en üst seviyede konfor sunuyor.

REGNUM
CARYA

Türkiye'nin en iyi beş yıldızlı tatil köyleri ile eşdeğer bir deneyim
vaat eden Regnum Carya, misafirlerine hem yaz hem de kış
aylarında açık havada yüzme imkanı, spor dolu bir tatil geçirme,
Akdeniz'in muhteşem manzara ve doğası, 10 farklı seçkin a la
carte restoran ve açık büfe restoranı ile dünya mutfağının en özel
lezzetlerini tatma fırsatlarını sunuyor.
Ayrıca, golf tutkunlarını iki farklı sahada golf oynamaya davet
ediyoruz. Gece golf oynama imkanı sunan Türkiye'nin ilk ve
tek ışıklandırılmış 18 delikli golf sahası olan Carya Golf Kulübü
ve 27 delikli National Golf Kulübü’nde golf oynamayı mutlaka
denemelisiniz. Regnum Carya, ayrıca FIFA standartlarına göre
tasarlanmış üç futbol sahası ile profesyonel futbol takımları için
farklı antrenman kampları da sağlıyor.
Kasım 2015'te G-20 Dünya Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığımız lüks
tesisimizde özel girişi olan birinci sınıf 7500 metrekarelik Kongre
Merkezi’nde, 2100 metrekarelik kolonsuz balo salonu ve doğal ışık
alan 13 toplantı salonu bulunmaktadır. Regnum Carya, Avrupa
LEED Altın Sertifikasına layık görülen ilk golf otelidir.
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Mülkiyet
Regnum Carya

Mülkiyet
Carya Turizm Yatırımları A.Ş.

Kategori
5+ Golf & SPA Resort Otel

Yatırımcı
Fikret Öztürk

Konsept
Luxury All Inclusive

Başkan
Ali Şafak Öztürk

Operasyon
12 Ay

Mimar
Mert Yanpal - Rasyonel Tasarım

Yaz Sezonu*
1 Nisan – 31 Ekim

İç Mimar
Murat Denizaltı - Arketipo Design

Kış Sezonu
1 Kasım – 31 Mart

Peyzaj Tasarımcısı
Gregg R. Sutton, PLA - EDSA

Açılış Tarihi
1 Nisan 2014

Otel Müdürü
Tolga Yılmaz

Toplam Oda
553

Satış Direktörü
Eser Demir

Toplam Alan**
1.050.000 m²

Pazarlama Direktörü

Adres
Belek Turizm Merkezi
Kadriye Mahallesi, Üçkum Tepesi Mevki
07525 Serik-Antalya / Türkiye
GPS Koordinatları
36°51'19"N 31°00'30"E
Telefon
+90 242 710 34 34
Doğrudan Satış:
+ 90 444 64 23
Web sitesi
regnumhotels.com
E-posta
sales@regnumhotels.com
Sosyal Medya
/ regnumcarya
Pazarlama materyalleri:
stock.regnumhotels.com/

Deniz Üstertuna

Regnum Carya Hotel, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın bu bilgilerde ve / veya bu bilgilerde açıklanan ürünlerde, programlarda ve / veya hizmetlerde değişiklik,
düzeltme ve / veya iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.

* Plaj tesisleri 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında açıktır.
** 18 delikli Carya Golf Kulübü dahil
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