Konum
Botanik Hotel & Resort, benzersiz bir doğaya, tarihi zenginliklere sahip bölgemizde 90.000 m²’lik yeşil bir alana kurulu, 448
odadan oluşmaktadır. Havalimanı’na 90 km, Side’ye 30 km, Alanya’ya 32 km, mesafededir.
Toplam otel alanı
Kategorisi
Yapılış tarihi
Telefon
Fax
İnternet adresi
E-Mail

90.000 m2
5 yıldız
1988
00 90 242 527 48 50
00 90 242 527 40 72
www.delphinhotel.com
info@botanikhotel.com

Özellikler
Sizlere nefis bir tatil sağlayacak olan Botanik Hotel & Resort 3 katlı bir ana binadan ve 3 ek binadan oluşmaktadır. Akdeniz’in
sıcak ortamında Lobby bar, Havuz bar, Sahil bar, Ada bar’da susuzluğunuzu giderebilir, Vitamin Bar’da taze sıkılmış meyve
sularını içebilirsiniz. 3 adet büyük açık havuz ve 3 adet çocuk havuzu yanı sıra 8 adet su kaydırağı mevcuttur. Çocuklarınızın
hoşça vakit geçirebilmeleri için Lunaparkımız ücretsiz olarak (belirli saatlerde) hizmet vermekte olup, ayrıca bebekli aileler
için rezervasyonlu ve depozitolu bebek arabalarımız mevcuttur.

Havuzlar

Havuz 1

Kaydırak Havuzu 1

Havuz 2

Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ)

Kaydırak Havuzu 2

Kaydırak Havuzu 3

Relax Havuz

Çocuk Havuzu

Havuz 1 (Ortak kullanım): derinliği: 1,60 m, alan: 900 m2
Havuz 2 (Ortak kullanım): derinliği: 1,40 m, alan: 500 m2
Havuz 3 (Ortak kullanım): derinliği: 1,40 m, alan: 221 m2
Havuz 4 (Ortak kullanım): derinliği: 1,40 m, alan: 242 m2
Havuz 5 (Ortak kullanım): derinliği: 1,40 m, alan: 703 m2
Relax Havuz (Ortak kullanım): derinliği: 1,40 m, alan: 400 m2
Kaydırak havuzu 1 (Ortak kullanım): derinliği: 1 m, alan: 60 m2
Kaydırak havuzu 2 (Ortak kullanım): derinliği: 1 m, alan: 40 m2
Kaydırak havuzu 3 (Ortak kullanım): derinliği: 1,20 m, alan: 182 m2
Çocuk havuzu (Ortak kullanım): derinliği: 0,4 m, alan: 80 m2
Havuzların saatleri hava durumuna göre değişebilir.
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Odalar

Standart Oda

Standart Oda: 390 oda bulunmaktadır. 27 m2. Odalarda, Duş / WC, 1 çift kişilik yatak, 1 tek kişilik yatak, saç kurutma
makinası, direkt telefon, LCD televizyon (uydu yayını), kasa, mini bar, zemin laminant, klima (merkezi, belirli saatler
arasında), isteğe bağlı olarak da; kettle, çay ve kahve bulunmaktadır (isteğe bağlı). Odalar balkonludur. Her gün oda
temizliği yapılmakta olup, havlular her gün değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1 değiştirilmektedir. (Konaklama şekli:
maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk veya 2 yetişkin + 2 çocuk) (Sofa Bed: 180 x 80 cm).
Ekonomi Oda: 32 oda bulunmaktadır. Standart odalarla aynı özelliktedir.
Engelliler için oda detayı: Toplam 3 oda bulunmaktadır. Standart odalarla aynı özelliktedir. Banyolarda acil durum butonu
bulunmaktadır. Duş / WC, kara manzaralıdır. Teknik ayrıntılar: Kapı 80 cm, balkon kapısı: 85 cm, asansör kapısı: 80 cm,
banyo kapısı: 80 cm, tutamak. Resepsiyona, restaurantlara, havuzlara ve sahile tekerlekli sandalyeyle ulaşılabilir.
(Konaklama şekli maksimum: 2 yetişkin)

Aile Odası
Aile Odası: 23 oda bulunmaktadır. 54 m2, 2 yatak odasından oluşmaktadır. Odalarda, 1 çift kişilik yatak, 2 tek kişilik yatak, 2
sofa, saç kurutma makinası, 1 Duş / WC, direkt telefon, 2 LCD televizyon (uydu yayını), kasa, 1 mini bar, laminant zemin,
klima (merkezi, belirli saatler arasında), kettle, çay ve kahve bulunmaktadır (isteğe bağlı). Odalar balkonludur. Her gün oda
temizliği yapılmakta olup, havlular her gün değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1 değiştirilmektedir. (Konaklama şekli
maksimum: 4 yetişkin + 1 çocuk) (Sofa Bed: 180 x 80 cm).
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Animasyon & Eğlence
Gündüz animasyon, spor turnuvaları, havuz oyunları. Akşamları revü, skeç, şov animasyonları, canlı müzik (bazı günler) ve
diskomuz sizleri eğlendirmek için hazırlanmıştır.
Oyun Salonu, İnternet Kafe, Bilgisayar oyunları.

Disko

Animasyon

SPA & Wellness
Kozmetik salonu, Kleopatra süt banyosu, uzmanlar tarafından yapılan masaj çeşitleri, peeling, anti stres uygulamalar,
hamam, sauna, buhar odası.

SPA

Spor & Fitness
1 Tenis kortu (ekipmanlar), , tenis kortu Botanik Platinum misafirleri ile ortak kullanılıyor, masa tenisi, dart, bilardo, aerobik
etkinlikleri, fitness salonumuz, su jimnastiği, jimnastik, step, keyifli bir tatil geçirmeniz için hizmetinizdedir.

Fitness Salonu
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Küçük misafirlerimiz için sunulan hizmetler
Mini kulüpte 4 – 12 yaş arası çocuklar için Almanca, İngilizce, Rusça ve Türkçe konuşan animatörlerimiz bulunmaktadır.
Sabah ve öğleden sonra çocuklara özel animasyon yapılmaktadır. Ayrıca açık havuz, oyun bahçesi (hava durumuna bağlı),
lunapark, mini disko, çocuk sineması da küçük misafirlerimizin hizmetindedir. Tesisimizden bebek arabası depozito karşılığı
alınabilir.

Mini Kulüp

Lunapark

*** Kataloğa eklenecek Nüsha!
Herşey dahil konsepti kapsayan
hizmetlerimiz
















Açık büfe kahvaltı, geç kahvaltı, öğle
yemeği, akşam yemeği, gece yemeği,
6 a la carte restauranın her birinden
misafir kaldığı sürece birer kez ücretsiz
faydalanabilir (rezervasyon gerekiyor),
Yerli alkollü, alkolsüz ve taze sıkılmış
meyve suları,
Mini bar bira, kola, fanta, soda, su, kraker,
çikolata ile günlük doldurulur,
1 tenis kortu, tenis malzemeleri (depozitolu)
ve ışıklandırması (rezervasyonlu), tenis kortu
Botanik Platinum misafirleri ile ortak
kullanılıyor,
Aerobik, su topu, su jimnastiği, jimnastik,
step, masa tenisi, darts, plaj voleybolu,
Hamam, sauna, buhar odası, fitness
Spor turnuvaları ve havuz oyunları,
akşamları revü, skeç ve şov animasyonları,
bazı günler canlı müzik(bazı günler), gündüz
animasyon, disko,
Lobide WiFi,
Luna-Park, Aquapark (Botanik Platinum
Hotel & Resort misafirleriyle ortak
kullanımdır),
Otelden Alanya, Manavgat ve Side’ ye
rezervasyonlu otobüs seferleri mevcuttur,

Ücretli hizmetler:






Oyun salonu, bilardo, internet kafe, bilgisayar
oyunları,
Cilt bakımı ve güzellik merkezi, kuaför,
Kozmetik salonu, Kleopatra süt banyosu,
Spa’da jakuzi, masaj çeşitleri,
Motorlu ve motorsuz su sporları
Sağlık hizmetleri ve Doktor (belirli saat arası)
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Her şey Dahil konsepti kapsayan servislerimiz




















Açık büfe kahvaltı, geç kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, gece yemeği,
Mini bar bira, kola, fanta, soda, su, kraker, çikolata ile günlük doldurulur,
6 a la carte restauranın her birinden misafir kaldığı sürece birer kez rezervasyonlu olarak faydalanabilir
Yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, taze sıkılmış meyve suları,
1 tenis kortu (ekipmanlar), tenis kortu Botanik Platinum misafirleri ile ortak kullanılıyor,
Hamam, sauna, buhar odası, fitness,
Plaj voleybolu, dart
Aerobik, sutopu, su jimnastiği, jimnastik, step, Aquapark, masa tenisi,
Tatlı su ile doldurulmuş 3 adet büyük yüzme havuzu, 3 adet çocuk yüzme havuzu, 8 adet kaydırak,
Relax havuz yetişkinler için olup, 15 yaşından küçük çocuklar kabul edilmemektedir (Yüksek sezonda)
Havuzların saatleri hava durumuna göre değişebilir,
Havuzda ve plajda şemsiye, şezlong, plaj havlusu, minder (hava durumuna bağlı),
Gündüz aktiviteleri, akşam show programları, canlı müzik (bazı günler), disko, sinema, Lunapark (belirli saatlerde),
Bebek arabası (depozitolu ve rezervasyonlu),
Gündüz animasyon, spor turnuvaları, havuz oyunları, revü, skeç,
Çocuk Animasyonları, mini club (04 - 12 yaş grubu), çocuk oyun parkı (hava durumuna bağlı), çocuk havuzları,
Otelden Alanya, Manavgat, Side’ ye ulaşım olanağı,
Lobide kablosuz internet,
Araç park yeri.

Her şey Dahil Konsepte Dahil Olmayan Hizmetler









Telefon, fax,
İthal alkollü içecekler,
Motorlu ve motorsuz su sporları,
Kozmetik salonu, Kleopatra süt banyosu, Masaj, kuaför, peeling, anti stres uygulamalar,
Oyun Salonu, Bilardo, Bilgisayar oyunları, İnternet Kafe,
Alışveriş merkezi,
Sağlık hizmetleri ve Doktor (belirli saat arası)
Çamaşır yıkama, ütüleme.

Ana Restaurant

Yiyecek, İçecek
Ana restaurant sabah, öğlen ve akşam tüm öğünlerde açık büfe olarak hizmet vermektedir. Yerli içecekler ve alkolsüz
içecekler konsept dahilindedir. Restaurant ve barların açılış-kapanış saatleri aşağıdaki gibidir;
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RESTAURANTLAR, BARLAR
PARK RESTAURANT
Kahvaltı
Geç kahvaltı
Öğle yemeği
Akşam yemeği
Gece yemeği

07:00 – 10:00
10:00 – 11:00
13:00 – 14:30
19:00 – 21:30
23:00 – 04:00

A LA CARTE RESTAURANTLAR (REZERVASYONLU)
Ottoman
Dolce Vita
Mr. Fish
Hiro Sushi Bar
Chinese House
Teppanyaki

Osmanlı Mutfağı
Italyan Mutfağı
Balık
Suşi
Çin Mutfağı
Japon Mutfağı

19:00 – 21:30
19:00 – 21:30
19:00 – 21:30
19:00 – 21:30
19:00 – 21:30
19:00 – 21:30

A’la carte restaurantlar haftanın 1 günü kapalıdır.

BARLAR
Kaptan (Lobby) Bar
Pool Bar
Secret Garden Bar
Beach Snack Bar
İskele Bar
Aqua Bar
Vitamin Bar
Island BAR
Planet Bistro Disco

İçecek ve Pasta
İçecekler, Pasta, Dondurma
Waffle, Tantuni, içecekler
İçecekler, Ara öğün, Snackler
İçecekler
İçecekler
Taze Meyve Suları, çay,kahve
İçecekler, pasta, tost
İçecekler

08:00 – 01:00
10:00 – 24:00
15:00–24:00
10:00 - 04:00
10:00 - 24:00
10:00 - 18:00
09:00 - 23:00
10:00 - 24:00
23:00 - 02:00

Restaurantlarda ve barlarda belirtilen saatler değişkendir.

NOTLAR:








Restaurant ve barlarda içecekler masaya servis yapıldığı gibi, misafirler kendileride alabilir.
18 yaşından küçük misafirlerimize alkollü içecek servis yapılmıyor.
Alkollü içecekler şişede ve kahvaltıda servis yapılmamaktadır.
Misafirlerimiz kendi güvenlikleri için kol bantlarını taşımak mecburiyetindedirler.
Evcil hayvanlar kabul edilmez.
İskele ve tüm dış mekanlarda hava durumuna göre hizmet verilmektedir.
Tekerlekli sandalye ve bebek arabası resepsiyonda depozit karşılığında alınabilir.

Geçerli Kredi kartları: Visa, Mastercard
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