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Konum 
 

2014 yaz sezonunda açılmış olan otelimiz 5 yıldız standardında olup, deniz kenarında palmiye ağaçları ve rengârenk 
çiçekler arasında yer almaktadır. Antalya havalimanına 90 km Alanya ve Side’ye 32 km uzaklıktadır.  Tesisimizde 6 
kat olup 447 oda, 4’ü panoramik 6 da misafir asansörü bulunmaktadır.   

 
Kategorisi            5 Yıldız     
Yapılış tarihi               2014 
Telefon      00 90 242 527 40 01   
Fax                                00 90 242 527 40 40  

Internet adresi           www.delphinhotel.com   
E-Mail                     info@botanikplatinum.com 

 
Özellikler 

Otelimizin açık alanında yetişkinler ve çocuklar için yüzme havuzları, kaydırak havuzu bulunmaktadır. 1 havuz 
sadece Botanik Platinum misafirleri tarafından kullanılmaktadır. Diğer havuzlar ise Botanik Hotel & Resort’ün 
havuzlarıyla birlikte ortak kullanılmaktadır. Kapalı havuz sadece Botanik Platinum misafirleri içindir. Dış alandaki 
havuzlarımızın bir tanesi ısıtmalıdır. Botanik Platinum misafirleri, Botanik Hotel & Resort çocuk havuzunu 
kullanmaktadırlar. 

Havuzlar  
 

  

 

   

     Havuz 1                                                          Havuz 2                                 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ)                          Relax Havuz            

 

          

 

 

Kaydırak Havuzu 1                                   Kaydırak Havuzu 2                                       Kaydırak Havuzu 3                                           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            Kapalı Havuz                                        
Çocuk havuzu (Ortak kullanım): derinliği: 0,4 m, alan: 80 m2                                    
Kapalı Havuz (sadece Botanik Platinum misafirleri kullanabiliyor): derinliği: 1,40 m, alan: 561,31 m2              
                                                                          

Havuzları saatleri hava durumuna göre değişebilir. 

http://www.delphinhotel.com/
mailto:info@botanikplatinum.com
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Odalar 
Toplam sayısı 447 olan odalarımızın (234 Standart, 208 aile odası ve 5 engelli odası) tamamı 5 yıldız standardındadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Standart Oda 
 
Standart Oda: 31 m². Odalarda, Duş/WC, 1 çift kişilik yatak, 1 tek kişilik yatak, 1 sofa,  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. Odalar balkonludur. Her gün oda temizliği yapılmakta olup, 
havlular her gün değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1 değiştirilmektedir. Odalar kara manzaralı, deniz tarafı 
manzaralı veya direkt deniz manzaralı (Konaklama şekli: maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk veya 2 yetişkin + 2 çocuk) 
(Sofa Bed: 180 x 80 cm).  

 
Engelliler için oda detayları: Toplam 5 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: 80cm, banyo kapısı: 80 cm, tutamak. Resepsiyona, restaurantlara, havuzlara ve sahile tekerlekli 
sandalyeyle ulaşılabilir. (Konaklama şekli maksimum: 2 yetişkin) 

 
    Aile Odası 

Aile Odası: 43 m² Aile odalarında iki oda, 1 duş/WC ve bir adet minibar, klima (merkezi, belirli saatler arasında), 
balkon,  zemin laminant, kasa, isteğe bağlı olarak da: kettle, çay ve kahve bulunmaktadır. Her iki oda birbirinden 
kapıyla ayrılmış olup aynı şekilde dizayn edilmiş çocuk odasında 2 tek kişilik yatak, televizyon, ebeveyn odasında ise 
1 çift kişilik yatak ve 1 sofa bulunmaktadır. Her gün oda temizliği yapılmakta olup, havlular her gün değiştirilmekte, 
çarşaflar ise 2 günde 1 değiştirilmektedir. (Konaklama şekli: maksimum 4 yetişkin veya 3 yetişkin + 1 çocuk)  
(Sofa Bed: 180 x 80 cm).  

     

    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, Internet-Cafe, Bilgisayar oyunları  
 

 

 

 

 

               

   Disko                Oyun Salonu         Animasyon     
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SPA & Wellness 
 

Kozmetik salonu, Kleopatra süt banyosu, Jakuzi, uzmanlar tarafından yapılan masaj çeşitleri, peeling, anti-stres 
uygulamalar, hamam, sauna, buhar odası 

 
 

 

 

 

 

            Spa 

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

 

 

 

 

 

 

                      Fitness Salonu 

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  
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 *** Kataloğa eklenecek Nüsha! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herşey Dahil konsepti kapsayan hizmetlerimiz         
                                                                                               
 Açık büfe kahvaltı, geç kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, gece yemeği Irish Pub’da, 
 Yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, taze sıkılmış meyve suları, 
 Mini bar bira, kola, fanta, soda, su, kraker, çikolata ile günlük doldurulur, 
 5 A’la Carte restauranın her birinden misafir kaldığı sürece birer kez rezervasyonlu olarak ücretsiz faydalanabilir,  
 Odalarda emanet kasası, 
 Türk hamamı, Sauna, Buhar odası, Fitness, 
 1 Tenis kortu (Botanik Hotel & Resort misafirleri ile ortak kullanılıyor), masa tenisi, Plaj voleybolu, Dart 
 Spor Turnuvaları, Havuz oyunları, 
 Aerobik, Sutopu, Su jimnastiği, jimnastik, Step 
 Aquapark, 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),  
 Luna Park (Botanik Hotel & Resort misafirleriyle ortak kullanımdır), 
 Havuzların saatleri hava durumuna bağlı olarak değişebilir, 
 Plajda ve havuzda şemsiye, şezlong, minder, havlu (hava durumuna bağlı), 
 Gündüz aktiviteleri, Akşam show programları, revü, skeç, Canlı Müzik (bazı günler), Disko, 
 Çocuk Animasyonları, Mini Club (04-12 yaş grubu), çocuk oyun parkı (hava durumuna bağlı), özel çocuk havuzları, 
 Animasyon, 
 Otelden Alanya, Manavgat ve Side’ ye rezervasyonlu otobüs seferleri mevcuttur, 
 Odada ve Lobide WiFi, 
 Bebek arabası (depozitolu ve rezervasyonlu), 
 Araç park yeri 

 
 

Herşey dahil konsepti kapsayan  

hizmetlerimiz 

 Açık büfe kahvaltı, geç kahvaltı, öğle 
yemeği, akşam yemeği, gece yemeği,  

 5 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), (Botanik Hotel & 
Resort 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,  

 Odada ve Lobide WiFi,  
 Luna Park, Aquapark (Botanik Hotel & Resort 

misafirleriyle ortak kullanımdır), 
 Otelden Alanya, Manavgat ve Side’ ye 

rezervasyonlu otobüs seferleri mevcuttur,  
 

Ücretli hizmetler: 

 Oyun salonu, bowling, 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 saatler arası) 
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Herşey Dahil konsepti kapsamayan hizmetlerimiz 
 
 Telefon Konuşmaları, Fax, 
 İthal alkollü içecekler,  
 Motorlu ve motorsuz su sporları, 
 Tenis ekipmanları (depozitolu), 
 Bilardo, Bowling, 
 Kozmetik salonu, Kleopatra süt banyosu, Masaj, Kese, Kuaför, Güzellik salonu, Spa’da Jakuzi, 
 Peeling, anti-stres uygulamalar, 
 Oyun Salonu, Bilgisayar Oyunları, İnternet kafe, 
 Alışveriş Merkezi, 
 Çamaşır yıkama-ütüleme, 
 Sağlık hizmetleri ve Doktor (belirli saatler arası) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                   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; 

RESTAURANTLAR – BARLAR 
 

ANA RESTAURANT 
      

Kahvaltı 07:00 – 10:00 

Geç kahvaltı 10:00 – 11:00 

Öğle yemeği 13:00 – 14:30 

Akşam yemeği 19:00 – 21:30 

Gece yemeği Irish Pub’da 22:00 – 03:00 

 
                                               A LA CARTE RESTAURANTLAR (Rezervasyonlu) 

 
RISUS YUNAN MUTFAĞI 19:00 – 21:30 

VİVALDİ ITALYAN MUTFAĞI 19:00 – 21:30 

SABOR MEKSİKAN MUTFAĞI 19:00 – 21:30 

LEBANON LÜBNAN MUTFAĞI 19:00 – 21:30 

SAKURA UZAK DOĞU MUTFAĞI 19:00 – 21:30 

 

 A’la carte restaurantlar haftanın 1 günü kapalıdır. 
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BARLAR 
 

LOBBY BAR İÇECEK 09:00 – 02:00 

BELAZURE POOL BAR YİYECEK & İÇECEK 10:00 – 18:00 

 KAHVE  & PASTA 16:00 – 17:00 

VİTAMİN BAR ALKOLSÜZ İÇECEKLER 11:00 – 18:00 

GÖZLEME AYRAN 12:30 – 16:00 

BEACH BAR KAHVE VE PASTA 16:00 – 17:00 

TANTUNİ  16:00 – 17:00 

KUMPİR  15:00 – 16:00 

WAFFLE  16:30 – 17:30 

IRISH PUB  YİYECEK & İÇECEK 15:00 – 08:00 

 
  Restaurantlarda ve barlarda belirtilen saatler değişkendir. 

NOTLAR:  

 Restaurant ve barlarda içecekler masaya servis yapıldığı gibi, misafirler kendileri de 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 


