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Ultra Herşey Dahil Hizmetler:
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 misafirler-
imize 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 şartları-
na bağlı olarak değiştirilebilir.

Bu yapılacak değişiklikler, misafirlerimizin planlarında aksaklıklara yer vermemek için en 
kısa zamanda bildirilir ve ilan edilir.

Lezzetin ve en üst düzey kalitenin hissedildiği bir atmosferle sizleri bekleyen ana resto-
ranımıza öğle ve akşam yemeğinde şort ve atlet ile gelinmemesini rica eder, misafirlerim-
izin 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 olan odadan ayrılış saati 
12.00'dir.

Çıkış yapan misafirlerimiz, otelde kaldıkları süre içerisinde SPA alandaki duş odalarından 
ve resepsiyondaki 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.



Toplam 358 oda ile hizmet verilmektedir.

Otelimiz altı katlı ana bina ve dokuz tane üç katlı asansözrsüz villadan oluşmaktadır.
Oda temizliği günlük yapılır ve çarşaf değişimi iki günde bir olacaktır.

Havuz havluları günlük oda temizliği esnasında misafir sayısına göre bir sonraki gün için 
odalara bırakılır.



Eko Odalar

Toplamda 22 m2’den (banyo dahil) oluşan 
balkonsuz odalarda, mini bar, TV, uydu ve 

müzik yayını, Wi-Fi internet bağlantısı, 
direkt hatlı telefon, merkezi klima sistemi, 

kasa, lamine parke zemin, banyo/wc, 
makyaj aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, 

saç kurutma makinesi ve ütü hizmeti 
(isteğe göre) bulunmaktadır.

İki adet single yatak.
Bahçe ve dağ manzaralı.

Engelli 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 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 ve sofa.
Bahçe ve dağ manzaralı.

Standart Oda

Toplamda 25 m2’den oluşan (banyo ve 
balkon dahil) odalarda, mini bar, TV, uydu 
ve müzik yayını, Wi-Fi internet bağlantısı, 

direkt hatlı telefon, merkezi 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 ve sofa.

Kara manzaralı.

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 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 ve sofa.
Deniz manzaralı.



Tek Odalı 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 

(isteğe göre) bulunmaktadır.
Bir french, bir single yatak ve sofa.

Kara ve bahçe 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.

Bu oda tipi ara kapılı iki odadan oluşmaktadır.
(Bir yatak ve bir oturma odalı)

Bir french yatak ve oturma grubu.
Kara manzaralı.

Comfort Aile Odası

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.
Bu oda tipi ara kapılı iki odadan oluşmaktadır.
Bir adet french yatak ve iki adet single yatak.
Kara 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
(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.

King Suite

Toplamda 75 m2’den (balkon dahil) oluşan oda-
larda, mini bar, IV, uydu ve müzik yayını, Wi-Fi 
turbo internet bağlantısı, direkt hatlı telefon, 
merkezi klima, kasa, lamine parke zemin, ban-
yo/wc, makyaj aynası, su ısıtıcısı-kahve & çay seti, 
saç 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.) Bu oda tipi 
içi için Platinum Hizmet Paketi sunulmaktadır.
Bir french yatak, iki single yatak ve bir oturma 
grubu. Deniz 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, 

nespresso makinesi, ve ütü hizmeti (isteğe göre) 
bulunmaktadır. Paravanlı bir yatak odası ve bir 

oturma odasından oluşan odamız için Platinum 
Hizmet Paketi sunulmaktadır.

Bir french yatak ve oturma grubu.
Deniz manzaralı.



ULTRA HER ŞEY DAHİL KONSEPTİ

• Kahvaltı,
• Öğle Yemeği,
• Akşam Yemeği,
• Gece Yarısı Büfesi,
• Snack Restoranlar,
• Geleneksel Türk Hamur İşleri,
• Patisserie (11.00 - 19.00)
• Yerli ve bazı yabancı alkollü içecekler,
• Mini Bar (1 Cola, 1 Fanta, 2 Maden Suyu, 2 Su,
(Her gün doldurulur.)
• Restoranlarda Konsept Dahilinde Şişe Şarap

• VSOP Konyaklar
• Premium Viskiler
• İthal ve Yerli Özel Şaraplar
• İthal Biralar
• İthal Likörler
• Rom
• Enerji İçecekleri
• Taze Sıkılmış Portakal Suyu (Kahvaltıda)
• A'la carte Restoranlar (İkinci kullanım)

Tenis Kortu (Tartan Zemin)
Hentbol, Mini Futbol ve Basketbol Oyun Alanı
(Tartan Zemin - hava koşulşlarına bağlu olarak)
Masa Tenisi, Langırt
Tüm Oyun Enstrümanları (İskambil, Uno, Skipbo, 
Kniffel, Okey, Dama, Satranç, Tavla)
Canlı Müzik ve Disko Tema Partileri

• Teniz kortları
   Işıklandırmaları
• Bilardo



Turbo İnternet
Telefon
Çiçek Hizmeti
Çamaşırhane Hizmeti
Araç Kiralama
Bisiklet Kiralama

Diğer Hizmetler & Aktiviteler

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

Masaj Uygulamaları
Hamam Bakımları
Yüz Bakımları
Vücut Bakımları
Ayurveda Terapileri
Güzellik Uygulamaları

Spa& Wellness

Fotoğrafçı
Saat & Mücevherat
Market
Kuaför Hizmetleri
Doktor
Hemşire

Mağazalar



RESTORANLAR
Ana Restoran

750 kişi iç, 280 kişi dış mekan kapasiteli
Kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde 8 değişik tema geceli mutfaklardan farklı lezzetler 
açık büfede sunulur, içecekler masaya servis edilir.
Çocuklar ve bebekler için "Baby Corner" mevcuttur.

Blu Bar Snack Restoran
Havuz kenarında bulunan snack restoranımız hafif atıştırmalıklardan ana yemek çeşitlerine 
kadar size enfes lezzetler sunuyor.



A'LA CARTE RESTORAN
Ala 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.

Pascha A' la Carte Restoran
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. Misafirlerimizin ikinci A’la Carte 
restoran kullanımı ücretlidir.



BARLAR
Blu Bar
Blu Bar, havuz başında çeşitli alkollü-alkolsüz içecekler ile hizmet vermektedir.
(Hava koşullarına bağlı olarak.)

Q Bar
Alkollü, alkolsüz ve sıcak içecekler sunulmaktadır. 24 saat hizmet verilmektedir.



EĞLENCE & AKTİVİTELER
• Fitness • Tenis • Plaj Voleybolu • Bilardo • Masa tenisi • Basketbol • Dart • Dama • Langırt 
 Mini futbol • Bilgisayar ve masa oyunları • Canlı müzik dinletileri • Animasyon Showları

Çocuk Kulübü
Miramare Queen Otel, konusunda uzman, pedagojik eğitimli ekibi ile, her yaştan
minik misafirimize eğlence ve heyecanı bir arada sunuyor.

Mini Club 04 - 12 yaş grubu               10.00 - 12.00 1 15.00 - 17.00
Teenage Club 12 - 16 yaş grubu        10.00 - 12.00 1 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. Unitelerimizin 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.


