
GENEL BİLGİ



ODALAR



Deniz Manzaralı Oda
Toplamda 28 m² den oluşan (banyo ve balkon dahil)
balkonlu odalarda, mini bar, TV, uydu ve müzik yayını, 
Wi-Fi internet bağlantısı, direkt hatlı telefon, merkezi 
klima, kasa, lamine parke zemin, banyo/wc, makyaj 
aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç kurutma makinesi
ve ütü hizmeti (isteğe göre) bulunmaktadır. ve ütü hizmeti (isteğe göre) bulunmaktadır. 

Bir french, bir single yatak ve sofa.
Deniz manzaralı.

Engelli Odalar
Toplamda 28 m² den oluşan (banyo ve balkon dahil)
balkonlu odalarda, mini bar, TV, uydu ve müzik yayını, 
Wi-Fi internet bağlantısı, direkt hatlı telefon, merkezi 
klima, kasa, lamine parke zemin, banyo/wc, makyaj 
aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç kurutma makinesi
ve ütü hizmeti (isteğe göre) bulunmaktadır. ve ütü hizmeti (isteğe göre) bulunmaktadır. 

Bir french, bir single yatak ve sofa.
Bahçe ve dağ manzaralı.

Eko Odalar
Toplamda 22 m² den oluşan (banyo dahil)
balkonsuz odalarda, mini bar, TV, uydu ve müzik yayını, 
Wi-Fi internet bağlantısı, direkt hatlı telefon, merkezi 
klima, kasa, lamine parke zemin, banyo/wc, makyaj 
aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç kurutma makinesi
ve ütü hizmeti (isteğe göre) bulunmaktadır. ve ütü hizmeti (isteğe göre) bulunmaktadır. 

İki adet single yatak.
Bahçe ve dağ manzaralı.

Standart Oda
Toplamda 25 m² den oluşan (banyo ve balkon dahil)
balkonlu odalarda, mini bar, TV, uydu ve müzik 
yayını, Wi-Fi internet bağlantısı, direkt hatlı telefon, 
merkezi klima, kasa, lamine parke zemin, banyo/wc, 
makyaj aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç kurutma 
makinesi ve ütü hizmeti (isteğe göre) bulunmaktadır. makinesi ve ütü hizmeti (isteğe göre) bulunmaktadır. 

Bir french, bir single yatak ve sofa.
Kara manzaralı.



Aile Odası 
Toplamda 28 m² den oluşan (banyo ve balkon dahil) 
balkonlu odalarda, mini bar, TV, uydu ve müzik yayını,
Wi-Fi internet bağlantısı, direkt hatlı telefon, 
merkezi klima, kasa, lamine parke zemin, banyo/wc,
makyaj aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç kurutma 
makinesi ve ütü hizmeti (isteğe göre) bulunmaktadır.makinesi ve ütü hizmeti (isteğe göre) bulunmaktadır.

Bir french, bir single yatak ve sofa.
Kara manzaralı.

Aile Odası Villa
Toplamda 29 m² den oluşan (banyo ve balkon dahil) 
balkonlu odalarda, mini bar, TV, uydu ve müzik yayını, 
Wi-Fi internet bağlantısı, direkt hatlı telefon, 
merkezi klima, kasa, lamine parke zemin, banyo/wc, 
makyaj aynası,  su ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç 
kurutma makinesi ve ütü hizmeti kurutma makinesi ve ütü hizmeti 
(isteğe göre) bulunmaktadır.

Bir french, bir single yatak ve sofa.
Kara ve bahçe manzaralı.

Aile Odası Comfort
Toplamda 40 m² den oluşan balkonlu odalarda, mini bar,
TV, uydu ve müzik yayını, Wi-Fi internet bağlantısı, 
direkt hatlı telefon, merkezi klima, kasa, lamine parke 
zemin, banyo (1 adet)/wc (2 adet), makyaj aynası, 
su ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç kurutma makinesi ve ütü 
hizmeti (isteğe göre) bulunmaktadır. hizmeti (isteğe göre) bulunmaktadır. 
Bu oda tipi ara kapılı iki odadan oluşmaktadır.

Bir adet french yatak ve iki adet single yatak.
Kara manzaralı.

Junior Suite
Toplamda 32 m² den oluşan balkonlu odalarda, mini bar,
TV, uydu ve müzik yayını, Wi-Fi internet bağlantısı, 
direkt hatlı telefon, merkezi klima kasa, lamine parke 
zemin, banyo / wc, makyaj aynası, su ısıtıcı - kahve&çay 
seti, saç kurutma ve ütü hizmeti (isteğe göre) 
bulunmaktadır.bulunmaktadır.
Bu oda tipi ara kapılı iki odadan oluşmaktadır.
(Bir yatak ve bir oturma odalı)

Bir french yatak ve oturma grubu.
Kara manzaralı.



Balayı Suite
Toplamda 75 m² den (balkon dahil) oluşan 
odalarda, mini bar, TV, uydu ve müzik yayını, 
Wi-Fi turbo internet bağlantısı, direkt hatlı telefon, 
merkezi klima kasa, lamine parke zemin, 
banyo/wc, jakuzi-sauna, makyaj aynası, su ısıtıcısı- 
kahve & çay seti, saç kurutma makinesi, nespressokahve & çay seti, saç kurutma makinesi, nespresso
makinesi, ve ütü hizmeti (isteğe göre) 
bulunmaktadır. 
Bu oda tipi paravanlı bir yatak ve bir oturma 
odasından oluşmaktadır.

Bir french yatak ve oturma grubu.
Deniz manzaralı.

King Suite Family
Toplamda 75 m² den (balkon dahil) oluşan 
odalarda, mini bar, TV, uydu ve müzik yayını, 
Wi-Fi turbo internet bağlantısı, direkt hatlı telefon, 
merkezi klima, kasa, lamine parke zemin, banyo/wc, 
makyaj aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç 
kurutma makinesi, nespresso makinesi, kurutma makinesi, nespresso makinesi, 
elektronik şömine ve ütü hizmeti (isteğe göre) 
bulunmaktadır.
Bu oda tipi ara kapılı üç odadan oluşmaktadır.
(İki yatak odası ve bir oturma odası)

Bir french yatak, iki single yatak ve bir oturma grubu.
Deniz manzaralı.

Suite Oda
Toplamda 47 m² den (balkon dahil) oluşan 
odalarda, mini bar, TV, uydu ve müzik yayını, 
Wi-Fi internet bağlantısı, direkt hatlı telefon, 
merkezi klima, kasa, lamine parke zemin, banyo/wc, 
makyaj aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, 
saç kurutma makinesi ve ütü hizmeti saç kurutma makinesi ve ütü hizmeti 
(isteğe göre)  bulunmaktadır. 
Bu oda tipi ara kapılı iki odadan oluşmaktadır.
(Bir yatak ve bir oturma odası)

Bir french yatak ve bir oturma grubu.
Deniz manzaralı.



ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ





RESTORANLAR



A'LA CARTE RESTORANLAR
A’la carte restoranlarımıza, misafirlerimiz tesisimize giriş yaptıktan sonra lobbyde bulunan 

kiosklarımızdan ve misafir ilişkileri departmanımızdan rezervasyon yapabileceklerdir.

Aynı gün için saat 11.00'e kadar misafir ilişklileri departmanından rezervasyon yapılabilir.



Damakları büyüleyen enfes lezzetler

Dünyaca ünlü geleneksel Osmanlı mutfağının en lezzetli çeşitlerinin sunulduğu Pascha A' la 

Carte restoranımızda, her damak tadına hitap eden birbirinden seçkin yemeklerimiz ile 

misafirlerimize unutamayacakları bir lezzet fırsatı sunuyoruz.

Akdeniz ve Ege'nin ahengi

Olive, yeşillikler altındaki eşsiz atmosferiyle misafirlerine kusursuz bir deneyim yaşatıyor. 

Menüsünde günlük taze mezeleri, başlangıçları ve balıklarıyla Akdeniz ve Ege mutfağının en sevilen 

lezzetlerini sizinle buluşturuyor. Açık ortamda balık ve meze yemenin tadı bir başkadır.

Misafirlerimizin ikinci a’la carte restoran kullanımı ücretlidir.

.



BARLAR



EĞLENCE & AKTİVİTELER

Mini Club          04 - 12  yaş grubu    : 10.00 - 12.00  I 15:00 - 17.00
Teenage Club 12 - 16 yaş grubu     : 10.00 - 12.00  I 15.00 - 17.00
Mini Disco                  : 20.30

Miramare Queen Otel, Ultra Her Şey Dahil Konsepti dahilinde tüm aktivite ve servisler sezon ile 

hava şartlarına göre değişebilir. Miramare Queen Hotel’in bu konu ile ilgili her hakkı saklıdır. 

Ünitelerimizin açılış ve kapanış saatleri ve yerleri, otel yönetimi tarafından mevsim şartlarına 

bağlı olarak değiştirilebilir. Bu yapılacak değişiklikler, misafirlerimizin planlarında aksaklıklara 

yer vermemek için en kısa zamanda bildirilir ve ilan edilir.


