
Sevgili Misafirlerimiz, My Home Resort Hotel’imize hoş geldiniz; tatiliniz boyunca tesisimizde eğlenceli vakitler 

geçirmenizi ve dinlenmenizi temenni ederiz. Sizlere kolaylık sağlamak amacıyla, Otelimizle ilgili bazı önemli bilgileri 

dikkatinize sunuyoruz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek, istek ve sorularınız için resepsiyonu arayabilirsiniz. Tel: 701 - 702 

 

Yemek saatleri:                                                   Yer:    Bar saatleri: 

Kahvaltı  : 07:30-10:00  Ana Restoran   Lobby Bar   : 10:00-01:00 

Geç kahvaltı   : 10:00-11:00  Ana Restoran  Coffee-House : 10:00-24:00 

Snack   : 12:00-16:30  Snack Bar   Pool Bar       : 10:00-24:00 

Öğle yemeği  : 12:30-14:00  Ana Restoran  Garden Bar  : 24 saat açık 

Pasta, çörek saati  : 17:00-17:30   Snack Bar  Disko Bar         : 23:30-02:00 (kapalı) 

Akşam yemeği   : 19:00-21:00  Ana Restoran  Sahil Bar          : 10:00-18:00 

Gece yemeği  : 23:30-00:30           Ana Restoran   D Blok Wine House: 18:00-24:00 

         D Blok Relax pool bar: 10:00-19:00 

         D Blok Relax lobby bar: 10:00-24:00 

Saat 01:00 – 06:00 arasında Ana Restaurant’ta küçük kahvaltı yapabilirsiniz.  

Ücretsiz hizmetler: 

 Açık büfe Restoran (kahvaltı, geç kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri açık büfe). 

 Snack büfe, pasta-çay-kahve saati, gözleme, pişi, gece yemeği  

 24 saat otel alanımızda çay, kahve, Türk kahvesi, yerli alkollü ve alkolsüz içecekler. 

 Sahil Bar’da poşet çay, kahve, Bira, Cola, Fanta gibi soft içecekler, su, yiyecek ikramları,  

 Odalarda mini bar (günlük 1 lt.su). 1 defa giriş gününde 2 soda, 2 meyve suyu. 

 Odada emanet kasa. 

 Dart oyunu, masa tenisi, langirt masası, satranç, kablosuz İnternet. 

 Konferans salonu, Fitnes salonu, Hamam, Sauna, kapalı yüzme havuzu (09:00 -19:00). 

 Havuz ve sahilde şezlong, şemsiye; Plaj havlusu (SPA–Hamam bölümünde; bilgi aşağıda)   

 Gündüz ve akşam animasyon programları, diğer eğlence faaliyetleri,  

 Mini klüp (10:00 -12:00 / 14:30-17:00) ve çocuk animasyonu, çocuk havuzları, çocuk oyun alanları. 

 Su kaydırakları (saat 10:00 –12:00 ve 14:00–17.00 saatleri arasında). 

 A’la Carte Restaurantımızdan faydalanmak için en az 3 gün önce rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.  

(A’la Carte Restaurantımız minimum 7 gece ve üzeri konaklamalarda geçerlidir). İtalyan veya Osmanlı 

Restaurant seçebilirsiniz.   

Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar – İTALYAN Restaurant. SALI (kapalı).  

Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar – OSMANLI Restaurant. SALI, CUMA (kapalı). 

Rezervasyon: Lobi - Misafir İlişkilerinden rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz: saat 11:00-13:00 arası  

ve 16:00-17:00 arası.  

Ücretli hizmetler: 

 Taze portakal suyu, kokteyller, şişe şaraplar ve ithal içkiler 

 Her tür ithal içki, kokteyl, yaş günü pastası, çiçek ısmarlama, masa süslemesi vs. 

 Sahil barda tüm şişe ve teneke kutu içecekleri, dondurma, taze sıkılmış meyve suları 

 Masaj, Güzellik Merkezi ve Kuaför, Doktor, Oyun Otomatları ve Bilardo Salonu, İnternet - Cafe, Market 

 Telefon, fax, özel transfer. 

 Çamaşır yıkama ve ütü servisi (ilgili listeler odalarınızdaki gardıroplarda mevcuttur) 

 

ÖNEMLİ BİLGİLER: 

- Sayın Misafirlerimiz; unutulan, kaybolan ve çalınan eşyalarınızdan Otelimiz sorumlu değildir; kıymetli eşyalarınız  

   İçin odanızda bulunan emanet kasasını kullanabilirsiniz.  

- Yüzme bilmeyen çocukların aileleri yanlarında olmadan havuza girmeleri yasaktır. Sorumluluk ebeveynlere  

   aittir. Ayrıca tuvalet alışkanlığı olmayan çocukların özel bezleri olmadan havuza girmeleri kesinlikle yasaktır.  

- Lütfen odadaki beyaz havluları havuz ve plajda kullanmayınız.  Plaj havluları SPA-Hamam bölümünden havlu kartı 

karşılığında ücretsiz alınabilir. Lütfen her bir havlu başına verilecek olan TOWEL CARD  kartlarınızı iyi 

   saklayınız.  Plaj havlusu değişim günleri Pazartesi-Çarşamba ve Cumartesi günleri 08:30 – 13:00 arasındadır. 

- Şezlongların, masaların, tesisimizdeki salıncak ve benzeri yerlerin havlu vs ile rezerve edilmesi yasaktır,  eşya ve   

   havlularınız tarafımızdan alınır.  

- Otelimizde veya odanızda sebebiyet vereceğiniz hasar ve zararlardan bizzat sorumlusunuz, dikkatinize  

   sunulur.  

- Uluslar arası Otel İşletmeleri Yürürlüğüne göre çıkış gününde  

odalar en geç saat 12:00 itibarı ile boşaltılmış olmalıdır, 

             TESİSİMİZDE GÜZEL VE HOŞ BİR TATİL GEÇİRMENİZİ DİLERİZ. 

 



 


