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YAZ SEZONU OTEL BİLGİSİ VE HERŞEY DAHİL KAVRAMI
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SÜRAL RESORT HOTEL *****
Adress:Çolaklı Turizm beldesi P.K:32 07600 MANAVGAT/ANTALYA
Tel:0242-763 87 00 Fax:0242-763 78 36
e-Mail: info@suralresort.com
www.suralworld.com
Yer / Genel Bilgi
* Otel Sınıflandırması: *****
* Çolaklı-Side'de bulunan
* Doğrudan sahilde
* Bir ana bina, 4 katlı 8 blok,
* 70.000 m2 (palmiye ağaçları ile bahçe)
* En yakın köy Çolaklı 2 Km
* En yakın şehir Manavgat: app. 12 Km
* En yakın ünlü antik kent Side: app. 9 Km
* Havaalanından - 55 Km
* Antalya'dan - 60 km
* Otelin yakınında bir otobüs durağı bulunmaktadır - her 20 dakikada bir sabahın erken
saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar Manavgat ve Side'ye giden otobüsler vardır.
* Taksi otelin yakınında bulunmaktadır.
Otel aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:
*Resepsiyon
*Para değişimi
*Posta Servisi
* Lobby ve Lobby Bar
*Kafeterya
* TV salonu
* Resepsiyon ve lobby alanında internet bağlantısı (wi-fi)- ücretsiz.
* Donanımlı konferans salonu
* Merkezi klima sistemi bulunan ve teraslı sigara içilmeyen bir restoran.
* Miniclub
* Kapalı ısıtmalı havuz - sezon başında ve sonunda açıktır.
Mağazalar (ücretli hizmetler)
* Butik
* Kuyumcu
* Deri Mağazası
* Hediyelik eşya dükkanı
* Kuaför
* Fotoğrafçı hizmetleri
* Doktor ofisi (gündüz çalışıyor)

Otelde
* 2 tatlı su yüzme havuzları
* 2 çocuk havuzu(1 açık havuz/1 kapalı havuz)
* 2 havuz barları
* Ayrı havuzlu Yetişkinler (4) ve Çocuklar için (2) Su Kaydırağı (6 Adet)
* Havuz kenarında ve plajda ücretsiz şezlong, havlu ve şemsiye
* Özel kumlu plaj
* Plajdaki pavyonlar (ücretli)
* Akşam şovları için amfitiyatro
*Miniclub
* Plajda gün boyunca bir bar içki ve atıştırmalık servisi yapılmaktadır.
Odalar
* 375 çift kişilik oda, 2 yatak odalı 161 aile odası
* Banyo
* Minibar (Her gün 1,5 litre su yenilenir)
* Uydu tv
* Radyo
* Klima
* Uluslararası erişime sahip telefon
* Kasa (ücretli)
* Saç kurutma makinesi
* Balkon
* Mobilya
* Wi-Fi (odalarda çekmez)
Eğlence ve spor
* Bilardo - ücretli
* Masa Tenisi - Ücretsiz
* 2 Tenis kortu (beton tenis kortları) - ücretli
* Tenis raketleri - ücretli
* Tenis kortu için ekstra ışık - ücretli
* Türk hamamında sauna (hamam) - ücretsiz
* Fitness salonu - ücretsiz
* Masaj - ücretli
* Kano, rüzgar sörfü, su kayağı, paraşütle atlama, kumsalda jet ski gibi tüm sporlar - ücretli
Eğlence
* Yetişkinler ve çocuklar için gündüz aktiviteler
* 4-12 yaş arası çocuklar için miniclub
* Akşamları şovları haftada 6 kez
* Disko
Herşey Dahil Sistemi
* Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği - büfe şeklinde
* Atıştırmalıklar
* Tüm yerli içecekler – alkolsüz, alkollü 10:00 - 00:30 arası barlar ve restoranda servis barda
verilir.
* 2 Restaurant a la carte bulunmaktadır, haftada bir defa tatiliniz boyunca bir gün önceden
rezerve yapabilirsiniz.
* Çay, kahve, hamur işleri ve atıştırmalıklar, dondurma 14: 00-17: 00 saatleri arasında servis
edilmektedir.
* 00:00 - 06:00 arası atıştırmalıklar ve çorba
* Minibar her gün 1,5 litre su ile doldurulur.

