Ana Bina

Konum
Delphin BE GRAND Resort’ te iseniz; kentin en lüks, en büyük ve en eğlenceli otelindesiniz. Antalya kent ve en eğlenceli
otelindesiniz. Antalya kent merkezine 15 km, havalimanına 10 km mesafede bulunan Delphin BE GRAND Resort, mimarisi,
olanakları, içinde bulunduğu coğrafyanın mükemmelliği ile unutamayacağınız bir tatil sunuyor.
Toplam otel alanı
Kategorisi
Yenilenme Tarihi
Telefon
Fax
İnternet Adresi
E Mail

112.000 m2
5 Yıldız
2016 (Tesis tamamen yenilendi)
00 90 242 320 09 00
00 90 242 320 09 10
www.delphinhotel.com
info@delphinbegrand.com

Özellikler
9 kat ve 4 bloktan oluşan 837 odalı tesisimiz sizlere en konforlu tatili sağlayabilmek için dizayn edilmiştir.
Farklı özelliklerden oluşan tesiste 7’si panoramik 19 asansör, 2 a la carte restaurant, 6 tenis kortu bulunmaktadır.
Tesisteki oda tipleri aşağıdaki kategorilerden oluşmaktadır:
601 Standart oda (313 Be Trendy, 9 Be Trendy Engelli odası, 279 Be Large),
69 Superior oda (56 Be Romantic, 13 Be Delux Loft),
20 Be Trendy Connection
127 Aile odası (110 Be Family A, 17 Be Family Loft),
3 Family Suit (3 Be Family B),
16 Suit (12 Be Suit, 4 Be Royal)
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Kapalı Havuz
Açık Isıtmalı Havuz; derinlik 1.40 m, alan 800 m2
Kapalı havuz; derinlik 1.40 m, alan 312 m2
Kapalı Çocuk Havuzu; derinlik 0.40 m, alan 15 m2
Havuzların saatleri hava durumuna göre değişebilir

Odalar
Toplam 837 odası olan tesisimizde kendiniz ve aileniz için en uygun olanı seçebilirsiniz.

STANDART ODALAR;

BE Trendy
BE Large
BE TRENDY: Toplam 313 oda, her oda 35 m2’dir. Her odada 1 çift kişilik yatak, 1 tek kişilik, 1 sofa (Konaklama şekli
maksimum: 3+1 veya 2+2) ya da 1 çift kişilik yatak, 1 sofa bulunmaktadır (Konaklama şekli maksimum: 2+1). Odalarda
balkon, duş / WC, klima (merkezi, belirli saatler arasında), saç kurutma makinası, direkt telefon, LCD televizyon (uydu
yayını), müzik yayını, kasa, mini bar, zemin Laminant, kettle, çay ve kahve bulunmaktadır. Her gün oda temizliği yapılmakta
olup, havlular her gün değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1 değiştirilmektedir. Odalar direk deniz, yandan deniz veya kara
manzaralıdır. (Sofa Bed: 160x80 cm).
Engelli oda detayları: Toplam 9 oda, her oda 35 m2’dir. Odalar kara manzaralıdır. Engelli misafirler için özel olarak
tasarlanmış duş / WC bulunur. Banyolarda acil durum butonu bulunmaktadır. Odalar Kara manzaralıdır. Teknik ayrıntılar:
kapı 89 cm, balkon kapısı 126 cm, asansör kapısı 90 cm, banyo kapısı 90 cm, duş başlığı yüksekliği: 110 cm, lavabo
yüksekliği: 80 cm, tutamak, koridor genişliği: 105 cm. Resepsiyona, restaurantlara, havuzlara ve sahile tekerlekli sandalyeyle
ulaşılabilir. (Konaklama şekli maksimum: 2 Yetişkindir.)
BE LARGE: toplam 279 oda, her oda 42 m2’dir. Her odada 1 çift kişilik yatak, 1 tek kişilik, 1 sofa (Konaklama şekli maksimum:
3+1 veya 2+2) ya da 1 çift kişilik yatak, 1 sofa bulunmaktadır (Konaklama şekli maksimum: 2+1). Odalarda balkon, duş / WC,
klima (merkezi, belirli saatler arasında), saç kurutma makinası, direkt telefon, LCD televizyon (uydu yayını), müzik yayını,
kasa, mini bar, zemin Laminant, kettle, çay ve kahve bulunmaktadır. Her gün oda temizliği yapılmakta olup, havlular her gün
değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1 değiştirilmektedir. Odalar direk deniz, yandan deniz veya kara manzaralıdır.
(Sofa Bed: 160x80 cm).

~2~

Delphin BE GRAND Resort

SUPERIOR ODALAR;

BE Romantic

BE Delux Loft

BE ROMANTIC: Toplam 56 oda, her oda 32 m2’dir. Her odada 1 çift kişilik yatak bulunmaktadır (Konaklama şekli maksimum:
2 yetişkin). Odalarda balkon, duş / WC, klima (merkezi, belirli saatler arasında), saç kurutma makinası, direkt telefon, LCD
televizyon (uydu yayını), müzik yayını, kasa, mini bar, zemin Laminant, kettle, çay ve kahve bulunmaktadır. Her gün oda
temizliği yapılmakta olup, havlular her gün değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1 değiştirilmektedir. Odalar yandan deniz
veya kara manzaralıdır.
BE DELUX LOFT: Toplam 13 oda, her oda 41 m2’dir. Her odada 1 çift kişilik yatak bulunmaktadır (Konaklama şekli
maksimum: 2 yetişkin). Yüksek tavanlı odalarda balkon, duş / WC, klima (merkezi, belirli saatler arasında), saç kurutma
makinası, direkt telefon, LCD televizyon (uydu yayını), müzik yayını, kasa, mini bar, zemin Laminant, kettle, çay ve kahve
bulunmaktadır. Her gün oda temizliği yapılmakta olup, havlular her gün değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1
değiştirilmektedir. Odalar yandan deniz veya kara manzaralıdır.

CONNECTION ODALAR;
BE TRENDY CONNECTION: Toplam 20 oda, her Connection oda 70 m2 olup (2 x 35m2) 2 odadan oluşuyor. Her odada 1 çift
kişilik yatak, 1 tek kişilik yatak ve 1 sofa (Maksimum konaklama şekli her odada 3+1. İki odada konaklama şekli toplam 6+2))
veya her odada 1 çift kişilik yatak ve 1 sofa bulunmaktadır (4 tane Be Trendy Connection oda tipi 2+1 olup, maksimum
konaklama şekli 4+2). Odalarda balkon, duş / WC, klima (merkezi, belirli saatler arasında), saç kurutma makinası, direkt
telefon, LCD televizyon (uydu yayını), müzik yayını, kasa, mini bar, zemin Laminant, kettle, çay ve kahve bulunmaktadır. Her
gün oda temizliği yapılmakta olup, havlular her gün değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1 değiştirilmektedir. Odalar
yandan deniz manzaralıdır. (Sofa Bed: 160x80 cm).

AİLE ODALARI;

BE Family A

BE Family Loft
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BE FAMILY A: Toplam 110 oda, her aile odası 56 m2 olup 2 odadan oluşuyor. Ebeveyn odasında 1 çift kişilik yatak, 1 sofa,
çocuk odasında 2 tek kişilik yatak bulunmaktadır (Maksimum konaklama şekli 4+1 veya 3+2). Odalarda balkon, 1 duş / WC,
klima (merkezi, belirli saatler arasında), saç kurutma makinası, direkt telefon, LCD televizyon (uydu yayını), müzik yayını,
kasa, mini bar, zemin Laminant, kettle, çay ve kahve bulunmaktadır. Her gün oda temizliği yapılmakta olup, havlular her gün
değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1 değiştirilmektedir. Odalar yandan deniz manzaralıdır. (Sofa Bed: 160x80 cm).
BE FAMILY LOFT: Toplam 17 oda, her aile odası 70-90 m2 olup dublextir. 6 tanesinde 1 çift kişilik yatak, 2 tek kişilik yatak, 1
sofa ve 11 tanesinde 2 çift kişilik yatak, 1 tek kişilik yatak ve 1 sofa bulunmaktadır (Maksimum konaklama şekli: 4+1 veya
3+2). Odalarda balkon, 2 duş / WC, klima (merkezi, belirli saatler arasında), saç kurutma makinası, direkt telefon, LCD
televizyon (uydu yayını), müzik yayını, kasa, mini bar, zemin Laminant, kettle, çay ve kahve bulunmaktadır. Her gün oda
temizliği yapılmakta olup, havlular her gün değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1 değiştirilmektedir. Odalar kara
manzaralıdır. (Sofa Bed: 160x80 cm).

FAMILY SUIT;
BE FAMILY B: toplam 3 oda, her Family B 80 m2 olup 2 odadan oluşuyor. Bir odada 1 çift kişilik yatak, 1 tek kişilik yatak, 1
sofa, diğer odada 1 çift kişilik yatak, 1 sofa mevcut. Odalarda balkon, 2 duş / WC, klima (merkezi, belirli saatler arasında),
saç kurutma makinası, direkt telefon, LCD televizyon (uydu yayını), müzik yayını, kasa, mini bar, zemin Laminant, kettle, çay
ve kahve bulunmaktadır. Her gün oda temizliği yapılmakta olup, havlular her gün değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1
değiştirilmektedir. Odalar kara manzaralıdır. (Sofa Bed: 160x80 cm).

BE Suit

BE Family B

SUIT ODALAR;
BE SUIT: Toplam 12 oda, her Be Suit 123 m2 olup iki yatak odası ve bir oturma odasından oluşuyor. Bir yatak odasında 1 çift
kişilik yatak, 1 sofa, diğer yatak odasında 2 tek kişilik yatak bulunmaktadır.(Maksimum konaklama şekli: 4 yetişkin).
Odalarda balkon, duş / WC, klima (merkezi, belirli saatler arasında), saç kurutma makinası, direkt telefon, LCD televizyon
(uydu yayını), müzik yayını, kasa, mini bar, zemin Laminant, kettle, çay ve kahve bulunmaktadır. Her gün oda temizliği
yapılmakta olup, havlular her gün değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1 değiştirilmektedir. Odalar yandan deniz
manzaralıdır. (Sofa Bed: 160x80 cm).
BE ROYAL: Toplam 4 oda, her Be Royal 104 m2 olup 2 katlıdır. Odada 2 tane çift kişilik yatak bulunmaktadır (maksimum
konaklama şekli: 4 yetişkin). Odalarda sauna, balkon, 2 duş / WC, klima (merkezi, belirli saatler arasında), saç kurutma
makinası, direkt telefon, LCD televizyon (uydu yayını), müzik yayını, kasa, mini bar, zemin Laminant, kettle, çay ve kahve
bulunmaktadır. Her gün oda temizliği yapılmakta olup, havlular her gün değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1
değiştirilmektedir. Odalar kara manzaralıdır.

Animasyon & Eğlence
Soft animasyon, bazı günler canlı müzik, internet-cafe, bilgisayar oyunları, oyun salonu bulunmaktadır.
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SPA & Wellness
Misafirlerin tüm stresinden arınacağı Kleopatra süt banyosu, Jakuzi, uzmanlar tarafından yapılan masaj çeşitleri, peeling,
anti stres uygulamalar, hamam, sauna, buhar odası ve kozmetik salonu tesiste bulunuyor.

Spor & Fitness
Delphin BE GRAND Resort’de 6 tenis kortu (ekipmanlar), masa tenisi, dart, bilardo, bowling, aerobik etkinlikleri, keyifli bir
tatil geçirmeniz için hizmetinizdedir. Fitness merkezi Be Fit (1350 m2 gym alanı, 135 m2 pilates alanı, body building bölümü,
kardiyo bölümü, stretching bölümünden oluşmaktadır).

Fitness merkezi

Küçük misafirlerimiz için sunulan hizmetler
Mini kulüpte 4 – 12 yaş arası çocuklar için Almanca, İngilizce, Rusça ve Türkçe konuşan animatörlerimiz bulunmaktadır.
Ayrıca oyun bahçesi (hava durumuna bağlı), çocuk sineması da küçük misafirlerimizin hizmetindedir.
Tesisimizden bebek arabası depozito karşılığı ve rezervasyonlu olarak alınabilir.

Toplantı salonları
Toplantı
Salonları
IMPERIAL BALL
ROOM
(3’e bölünebilir)
1. Bölüm
2. Bölüm
3. Bölüm
PLATUNUM
PALACE
DIVA
DELUXE

M2

Yükseklik
Mt.

Genişlik
Mt.

Uzunluk
Mt.

Tiyatro
Düzeni

Sınıf
Düzeni

Kokteyl
Düzeni

O
Düzeni

U
Düzeni

1084

3,8

-

-

1350

630

1500

1020

-

2,85
2,85
2,85
2,85

6
6
6
6

11,06
11,06
11,06
11,06

75
75
75
75

36
36
36
36

-

30
30
30
30

36
36
36
36

268
440
376

80
80
80
80

Teknik Ekipmanlar: Projeksiyon, Mikrofon, Kürsü, Flip Chart
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Ultra Herşey Dahil konsepti kapsayan hizmetlerimiz
















Açık büfe kahvaltı, geç kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği (Ana Restaurant),
2 A la carte restaurantın her birinden misafir kaldığı sürece birer kez ücretsiz faydalanabilir (rezervasyon gerekli),
Bazı alkollü, alkolsüz yerli ve ithal içecekler, taze sıkılmış meyve suları,
Mini bar bira, su ve soft içeceklerle günlük doldurulur,
Odada kasa,
21 Gün ve üzeri konaklamalarda haftada 1 kez 15 parça çamaşır yıkama ücretsiz olarak verilecektir.
6 tenis kortu, tenis malzemeleri (depozitolu) ve ışıklandırması (rezervasyonlu),
Masa tenisi, dart,
Aerobik, su jimnastiği, jimnastik, step, sinema,
Be Fit (gym alanı, pilates alanı, body building bölümü, kardiyo bölümü, stretching bölümü),
Hamam, sauna, buhar odası, Jakuzi,
Şemsiye, şezlong, minder, havlu (hava durumuna bağlı),
Bazı günler canlı müzik, soft animasyon, disko,
Odalarda ve Lobide WiFi,
Her gün oda temizliği yapılmakta olup, havlular her gün değiştirilmekte, çarşaflar ise 2 günde 1 değiştirilmektedir,
 Açık araç park yeri

Ultra Herşey Dahil konsepti kapsamayan hizmetlerimiz











Telefon, fax,
Oyun salonu, bowling, bilardo, internet kafe, bilgisayar oyunları,
Cilt bakımı ve güzellik merkezi, kuaför,
Kozmetik salonu, Kleopatra süt banyosu, Spa’da jakuzi, masaj çeşitleri,
Peeling, anti stres uygulamaları,
Alışveriş merkezi,
Çamaşır ve ütü servisi,
Doktor (belirli saatler arası),
A la Carte restaurantlardaki bazı ithal içecekler ücretlidir,
24 saat oda servisi

Yiyecek & İçecek
Ana restaurant (7 salondan 1 tanesi çocuklar için) sabah, öğle, akşam tüm öğünlerde açık büfe olarak hizmet vermektedir.
Yerli içecekler, bazı import içecekler ve alkolsüz içecekler konsept dahilindedir. Restaurant ve barların açılış-kapanış saatleri
aşağıdaki gibidir;

ANA RESTAURANT
Kahvaltı
Geç kahvaltı
Öğle yemeği
Akşam yemeği
Gece yemeği (IRISH PUB BAR)

07:00 – 10:00
10:00 – 11:00
13:00 – 14:30
18:30 – 21:30
22:00 – 07:00

A LA CARTE RESTAURANT (REZERVASYONLU)
2 A’la Carte Restaurant

19:30 – 21:30

BARLAR
Be Grand Lobby Bar
Be Flamingo Patisseria
Be Irish Bar
Be Relax Pool Bar
Be Sweat Çikolata Bar
Be Arena Bar
Be Kings Night Disko

08:00 – 02:00
10:00 – 22:00
15:30 – 18:30 / 22:00 – 07:00
10:00 – 21:30
15:00 – 18:00
20:00 – 23:00
23:00 – 02:00

Restaurantlarda ve barlarda belirtilen saatler değişkendir.
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Notlar:








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

Geçerli Kredi Kartları: Visa ve Master Kart
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