2021-2022

GENEL BİLGİ
Kategori

: 5 Yıldız

Konsept

: Ultra Herşey Dahil

Konumu

: Ilıca Mahallesi 277 Sokak No:8 Kumkoy - Side / ANTALYA

Yüz Ölçümü

: 40.000 m2

Oda Sayısı

: 276

Yatak Kapasitesi

: 552 Yatak

Kat Sayısı

:5

Asansör Sayısı

:4

Evcil Hayvan

: Kabul Edilmiyor

Kablosuz İnternet

: 24 Saat bütün alanlarda internet erişimi

Diller

: Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça

Sahil

: Sahil uzunluğu 1 50 m, özel kumlu plaja sahip, denize sıfır

Havuzlar

Antalya
Havalimanı
Antalya Şehir
Merkezi

: Havuz Alanı Toplam

: 698 m2

: Büyük Havuz

: 494 m2

: Kapalı Havuz

: 130 m2

: Çocuk Havuzu

: 74 m2

: 60 km
: 78 km

En Yakın Yerleşim
Birimi

: Side 6 km - Manavgat 10 km

En Yakın Klinik

: 5 km

Online Hizmetler

: Web online rezervasyon

Ultra Herşey Dahil Hizmetler:
01.11.2021 tarihten itibaren otellerimize sadece Dünya Sağlık Örgütü’nün onay verdiği aşılarla
bugünün koşullarıyla en az iki doz, seyahat tarihinin koşullarıyla tam aşılı tanımına uyan veya
seyahat tarihinden 28 gün - 6 ay öncesinde Covid-19 geçirip iyileşmiş olan yolcular
Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği koşullar çerçevesinde hastalığı geçirdiklerini belgelemeleri halinde tesislerimize kabul edileceklerdir. Misaﬁrlerimizin 18 yaş altındaki çocuklarından bugünün koşuluyla aşı şartı istenmemekte olup, seyahat tarihinin koşulları ve aşı
yaşının erken yaşlara çekilmesi durumu göz önüne alınarak tam aşılı olmaları istenebilecektir.
12 - 17,99 yaş arasındaki aşısız misaﬁrlerden giriş saatinden maksimum 48 saat önce yapılmış
“Covid-19 Hızlı Testi” veya “PCR” testi istenecektir.
Otele giriş günü saat 14.00'te başlayan Ultra Herşey Dahil servisi, çıkış günü saat 12.00'de
bitmektedir. Alkollü içeceklerimiz için 18 yaş sınırı şart koşulmakta olduğundan, bu yaş altı
misaﬁrlerimize ikram edilmemektedir.
A'la carte restoran hizmetinden bir defa rezervasyon yaptırma hakkından yararlanmalarını
misaﬁrlerimize önerir, diğer zamanlar için bir alışkanlık haline gelecek bu deneyimi
yaşamalarının bir şans olduğunu belirtmek isteriz.
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.
Şıklığın ve en üst düzey kalitenin hissedildiği bir atmosferle sizleri bekleyen Gusto Ana
Restoranımıza öğle ve akşam yemeğinde şort ve atlet ile gelinmemesini rica eder, misaﬁrlerimizin bu konuda hassas olacaklarını umut ederiz. Bu kurallar A'la Carte restoranlarımız için de
geçerlidir.
Rüya gibi bir tatilin sonunda, mümkünse gelmemesi istenen o an odadan ayrılış saati
12.00'dir. Çıkış yapan misaﬁrlerimiz, otelde kaldıkları süre içerisinde comfort alanımızdan ve
emanet kasalarımızdan ücretsiz yararlanabilirler.
Çıkış günü, kullandıkları kol bantlarını ve oda kartlarını resepsiyona teslim etmelerini önemle
rica ederiz.
Check-Out yapan misaﬁrlerimiz odalarını teslim ettikten sonra tesisi kullanabilecekler ve tesis
kullanım ücreti alınmayacaktır.

Ilıca Mah 277 sok. No: 8 Kumköy - Side / Antalya / TÜRKİYE
T: +90 242 756 1 1 1 1 pbx I F: +90 242 756 1 1 50
www.miramarehotels.com miramare@miramarehotels.com

ODALAR
Toplam 276 oda ile hizmet verilmektedir.
Oda temizliği günlük yapılır ve çarşaf değişimi iki günde bir olacaktır.
Havuz havluları misaﬁr sayısına göre her gün bir sonraki gün için odanıza bırakılır.

Balkonsuz Oda
Toplamda 26 m2’den (banyo dahil) oluşan
balkonsuz odalarda, mini bar, TV, uydu ve
müzik yayını, Wi-Fi internet bağlantısı,
direkt hatlı telefon, VRV klima sistemi, kasa,
lamine parke zemin, banyo/wc, makyaj
aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç
kurutma makinesi ve ütü hizmeti (isteğe
göre) bulunmaktadır.
Bir french, bir single yatak.
Eko odalarımız balkonsuz ve zemin
kattadır. Kara ve dağ manzaralı.

Engelli Odası
Toplamda 26 m2’den (banyo dahil) oluşan
balkonsuz odalarda, mini bar, TV, uydu ve
müzik yayını, Wi-Fi internet bağlantısı,
direkt hatlı telefon,VRV klima sistemi, kasa,
lamine parke zemin, banyo/wc, makyaj
aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç
kurutma makinesi ve ütü hizmeti (isteğe
göre) bulunmaktadır.
Bir french, bir single yatak.
Engelli odalarımız balkonsuz ve zemin
kattadır. Kara ve dağ manzaralı.

Standart Oda
Toplamda 30 m2’den (banyo ve balkon
dahil) oluşan odalarda, mini bar, TV, uydu
ve müzik yayını, Wi-Fi internet bağlantısı,
direkt hatlı telefon, VRV klima sistemi, kasa,
lamine parke zemin, banyo/wc, makyaj
aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç
kurutma makinesi ve ütü hizmeti (isteğe
göre) bulunmaktadır.
Bir french, bir single yatak.
Kara ve dağ manzaralı.

Deniz Manzaralı Oda
Toplamda 30 m2’den (banyo ve balkon
dahil) oluşan odalarda, mini bar, TV, uydu
ve müzik yayını, Wi-Fi internet bağlantısı,
direkt hatlı telefon, VRV klima sistemi, kasa,
lamine parke zemin, banyo/wc, makyaj
aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç
kurutma makinesi ve ütü hizmeti (isteğe
göre) bulunmaktadır.
Bir single, bir french yatak.
Deniz manzaralı.

Superior Aile Odası
Arakapılı iki ayrı odadan oluşan 42 m2
balkonlu odalarımızda mini bar, TV, uydu
ve müzik yayını, Wi-Fi internet bağlantısı,
direkt hatlı telefon, VRV klima sistemi, kasa,
lamine parke zemin, banyo
(2 adet) / wc (2 adet), makyaj aynası, su
ısıtıcısı kahve & çay seti, saç kurutma
makinesi ve ütü hizmeti (isteğe göre)
bulunmaktadır. Bir french, iki single yatak.
Kara manzaralı.

Aile Odası
Toplamda 35 m2’den oluşan balkonlu
odalarda, mini bar, TV, uydu ve müzik
yayını, Wi-Fi internet bağlantısı, direkt hatlı
telefon, VRV klima sistemi, kasa, lamine
parke zemin, banyo/wc makyaj aynası, su
ısıtıcısı-kahve & çay seti, saç kurutma
makinesi ve ütü hizmeti (isteğe göre)
bulunmaktadır. Bu oda tipi tek odadan
oluşmaktadır.
Bir french, bir single yatak, bir kanepe.
Kara manzaralı.

Ana Bina Superior Oda
Toplam 80 m2’lik geniş teraslı (40 m2) Ana
Bina Superior odalarda, mini bar, TV, uydu
ve müzik yayını, Wi-Fi turbo internet
bağlantısı, direkt hatlı telefon, VRV klima
sistemi, kasa, lamine parke zemin,
banyo/wc, makyaj aynası, su ısıtıcısı-kahve
& çay seti, nespresso makinesi, saç kurutma
makinesi bulunmaktadır.

Bu oda tipi için *Platinum hizmet paketi
sunulmaktadır. Terasında jakuzi, şezlong ve
oturma grubu bulunuyor.
Bir french yatak ve sandalye.
Kara ve deniz manzaralı.

Superior Bahçe Oda
Toplamda 80 m2’den oluşan özel bahçeli
(38 m2) odalarda, mini bar, TV, uydu ve müzik
yayını, Wi-Fi turbo internet bağlantısı, direkt
hatlı telefon, VRV klima sistemi, kasa, lamine
parke zemin, banyo/wc, şezlong, makyaj aynası,
su ısıtıcısı-kahve & çay seti, nespresso makinesi,
saç kurutma makinesi bulunmaktadır.

Özel bahçesinde iki adet şezlong, bir adet
şemsiye, masa ve sandalyeler bulunuyor.
Bu oda için *Platinum hizmet paketi
sunulmaktadır.
Bir french yatak, bir koltuk.
Bahçe manzaralı.

Suite Oda
Toplamda 70 m2’den oluşan balkonlu
(10 m2) odalarda, mini bar, TV, uydu ve
müzik yayını, Wi-Fi turbo internet
bağlantısı, direkt hatlı telefon, VRV
klima sistemi, kasa, lamine parke
zemin, banyo/wc, makyaj aynası, su
ısıtıcısı-kahve & çay seti, nespresso
makinesi, saç kurutma makinesi
bulunmaktadır.

Bu oda tipi ara kapılı iki odadan
oluşmaktadır. Yatak odasında
Jakuzi bulunmaktadır.
Bu oda için *Platinum hizmet
paketi sunulmaktadır. Bir french
yatak, çift kişilik koltuk ve kanepe.
Deniz manzaralı.

*

Platinum Hizmet Paketi

• Misaﬁr Asistanı Hizmeti
• Platinum Kol Bandı
• Hızlı Giriş İşlemleri
• Geç Çıkış Hizmeti
• Sınırsız A'La Carte Restoran
Kullanımı (Rezervasyonlu)
• 30 dk Ücretsiz Masaj Hizmetleri
• Turn Down

• Ütü Hizmeti
• Çamaşırhane Hizmeti
• Turbo İnternet Hizmeti
• Ücretsiz Oda Servisi
• Meyve Sepeti Ve Şarap
• Çikolata
• Kuruyemiş
• Nespresso Kahve Makinesi

Mini Bar
• Cola(1)
• Diet Cola (1)
• Fanta (2)
• Sprite (2)
• Su (2)

• Maden Suyu (2)
• Meyve Suyu (2)
• Süt (2)
• Bira (2)

Çay & Kahve
• Beyaz Şarap 17 cl (1)
• Kırmızı Şarap 17 cl (1)
• Viski 0,5 cl (2)
• Votka 0,5 cl (2)
• Rakı 0,5 cl (2)
• Cin 0,5 cl (1)

• Çay (2)
• Kahve (2)
• Süt Tozu (2)
• Yeşil Çay (1)
• Kuşburnu Çayı (1)
• Papatya Çayı (1)

• Şeker (6)
• Elma Çayı (1)
• Rezene Çayı (1)
• Ada Çayı (1)
• Ihlamur (1)
• Nane Limon (1)

Sadece Giriş Günü
Doldurulur.

Oda İçi Hizmetler
• Tıraş Seti
• Diş Fırçası & Macunu
• Şampuan
• Saç Kremi
• Duş Jeli
• Vücut Losyonu
• Kulak Temizleme Çubuğu

• Makyaj Temizleme Pamuğu
• Duş Bonesi
• Sabun
• Hijyen Kiti (Kondom / Hijyenik Ped)
• Hijyen Atık Poşeti
• Çamaşırhane Poşeti

• Dikiş Seti
• Ayakkabı Temizle Bezi
• Ayakkabı Cila Süngeri
• Ayakkabı Çekeceği
• Tırnak Törpüsü
• Kutu Mendil

ULTRA HER ŞEY DAHİL KONSEPTİ
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Kahvaltı
Öğle Yemeği
Akşam Yemeği
Gece Yemeği
Snack Restoran
Geleneksel Türk Hamur İşleri
Patisserie (1 1 .00 - 19.00)
Yerli ve Yabancı Alkollü İçecekler,
Mini bar (1 Cola, 1 Fanta, 2 Su, 2 Maden Suyu,
2 Meyve Suyu) Her gün doldurulur.
Restoranlarda Konsept Dahilinde Şişe Şarap,
Taze Sıkılmış Meyve Suları (kahvaltıda)
VS Konyaklar
Viskiler
İthal ve Yerli Özel Şaraplar
İthal Biralar
İthal Likörler
Enerji İçecekleri
Rom

• Tenis Kortu (Tartan Zemin)
• Hentbol, Mini Futbol ve
Basketbol Oyun Alanı (Tartan zemin
- hava koşullarına bağlı olarak )
• Masa Tenisi, Langırt
• Dart
• Wellness
• Havalı Tüfek ile Atıcılık
• Playstation
• Tüm oyun enstrümanları
(iskambil, uno, skipbo, kniffel,
okey, dama, satranç, tavla)
• Animasyon showları

• Bilardo

• A'la Carte Restoranlar
(ikinci kullanım)
• Oda Servisi (sadece
servis bedeli alınır)
• Tüm Şişeli İçecekler
• Blue Label, Premium
Şampanya, Viskiler ve Şaraplar
• XO Konyaklar
• VSOP Konyaklar

Diğer Hizmetler & Aktiviteler

Spa& Wellness

• Havlu, Şemsiye, Şezlong (Havuz)
• TV Salonu
• Oyun Salonu
• Comfort Zone
24 Saat Kablosuz İnternet (Tüm Alanlarda)
Bebek Arabası Hizmeti (Rezervasyonlu)
Otopark
Safe
Doğum Günü Pastası
Uyandırma Servisi

• Kapalı Havuz
• Fitness Salonu
• Sauna
• Buhar Banyosu
• Türk Hamamı

Turbo İnternet
Telefon
Çiçek Hizmeti
Çamaşırhane Hizmeti
Araç Kiralama
Bisiklet Kiralama

Mağazalar
Fotoğrafçı
Market
Optik & Gözlükçü
Derici
Kuaför Hizmetleri
Doktor

Masaj Uygulamaları
(Jakuzili Masaj Odaları)
Hamam Bakımları
Yüz Bakımları
Vücut Bakımları
Ayurveda Terapileri
Güzellik Uygulamaları

RESTORANLAR
Gussto Restoran
Akdeniz mutfağıyla ve yöresel kombinasyonlarla sizler için özel olarak hazırladığımız
menülerle, damak tadınıza hitap eden yeni lezzetler...
Farklı tema gecelerinde sunacağımız farklı lezzetler ile sizleri buluşturmaktayız.
Kahvaltıda yumurtanın her çeşidini masanızda ﬂambe eşiliğinde edineceksiniz.
Özel günlerde, farklı zengin mutfakların ve kültürlerin yemeklerine ev sahipliği yapan
Gussto Ana Restoran, sık sık menüsünü yenileyerek misaﬁrlerinin farklı lezzetleri
deneyimlemesini amaçlamaktadır.
Akdeniz'in inci kıyılarında yetişen birbirinden lezzetli balıkların ve deniz ürünlerinin odun
kömüründe özenle pişirildiği, sizleri Akdeniz tatlarını yaşamaya davet ediyoruz.
Gusto Ana Restoran içerisinde çocuklara özel hizmet veren Mini Gusto Restoran’da, bilinen
marka mamalar, çeşitli içecekler ve çocuklarınız için ihtiyacınız olan ekipmanlar minik
misaﬁrlere özel dizayn edilmiş alanımızda sunulmaktadır.

A'LA CARTE RESTORAN
A'la carte restoranımıza, misaﬁrlerimiz tesisimize giriş yaptıktan sonra misaﬁr ilişkileri
departmanımızdan rezervasyon yapabileceklerdir.
Aynı gün için saat 1 1 .OO'e kadar misaﬁr ilişklileri departmanından rezervasyon yapılabilir.

Sole Mare A’la Carte Restoran
İtalyan mutfağı, Türk mutfağı ve Balık çeşitlerinin dönüşümlü olarak sunulduğu Solemare,
zengin menüsü ve benzersiz atmosferiyle misaﬁrlerine üç ayrı A’la Carte hizmeti sunuyor.
Menüsünde; taze ev yapımı makarnalar, odun fırınında pişirilen pizzalar, başlangıçları ve
balıklarıyla Akdeniz ve Ege mutfağının en sevilen lezzetleri, türk mutfağının eşsiz tatları
sunuluyor.
Misaﬁrlerimizin ikinci A'la Carte restoran kullanımı ücretlidir.
(Platinum Servis Paketi sunulan özel oda misaﬁrleri hariç.)

BARLAR
Cafe del Mar
Keyif, Huzur ve Mutluluk...
Cafe del Mar, eşsiz enerjisi ile size ve sevdiklerinize gün içeresinde en lezzetli yemek ve
içeceklerle karşılamaya hazır. Güneşin, havuzun ve denizin keyiﬂi yorgunluğunu atmaya
ne dersiniz?

Sunset Bar
Sonsuz Güneş Batımı...
Yeşillikler arasındaki Sunset Bar, güneşi doğarken ve batarken selamlamak için sizi
bekliyor. Tercih ettiğiniz alkollü veya alkolsüz içeceklerinizle güneşe "hoş geldin” ve 'hoşça
kal" diyebilirsiniz. Büyük terasında eşsiz manzarada alkollü alkolsüz içeceğinizi yudumlamanın tadı bir başkadır.

Dolce Patisserie
Dolce Bar Patisserie, gün boyunca canınızın çektiği tatlıları ve tuzluları sizinle buluşturmak
için bekliyor. Pastanemiz sizi günlük ve taze hazırlanan lezzetleriyle karşılamaya hazır.
Çeşitli kahve seçeneklerimiz ile pasta ve tatlı çeşitlerinin keyﬁni çıkarın.
24 saat hizmet vermektedir.

EĞLENCE & AKTİVİTELER
• Fitness • Aerobik • Stretching • Tenis • Bilardo • Masa tenisi • Basketbol • Dart
• Dama • Langırt • Satranç • Mini futbol • Bilgisayar, Playstation ve masa oyunları
• Canlı Müzik dinletileri • Animasyon Showları

Miraland Çocuk Kulübü
Miraland, konusunda uzman, pedagojik eğitimli ekibi ile, her yaştan minik misaﬁrimize
eğlence ve heyecanı bir arada sunuyor.
Mini Club 04 - 12 yaş grubu
Teenage Club 12 - 16 yaş grubu
Mini Disco

10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00
10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00
20.30

Kış aylarında programlarımız ve uygulamalarımız değişiklik gösterebilir.
Miramare Beach Otel Ultra Her Şey Dahil Konsepti dahilinde tüm aktivite ve servisler
sezon ile hava şartlarına göre değişebilir. Miramare Beach 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.

