PALMET BODRUM HOTEL
KONUM VE ALANLAR
Palmet Bodrum Hotel; Muğla, Bodrum-Ortakent Mevkii`nde bulunmaktadır.
Tesisimiz denize sıfır olup, kendine ait özel kum plajı bulunmaktadır.
•
•
•
•

Muğla-Milas Havalimanı
Bodrum Şehir Merkezi
Otogar
Barlar sokağı

45 km
16 km
16 km
8 km

Renovasyon
: 2022
Adres
: Ortakentyahşi, Kargı Cad.
39/A 48420 Bodrum /Muğla

CHECK-IN HİZMETLERİ
•
•
•

Check-in 14:00 - Check-out 11:00
Visa, master kredi kartları geçerlidir.
Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

ÜCRETSİZ HİZMETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Plaj havlusu (havlu kartı ile alınır)
Güneş şemsiyesi ve şezlong
Havuz ve plaj
Bebek Yatağı (İsteğe bağlı)
Wifi ( sadece lobbyde ücretsiz )
Hamam, Sauna, Buhar Odası
Fitness Salonu
Minibar (soft içecek ve su) Günde 1 kez yenilenecek
Döviz bozdurma
Odalarda emanet kasası
Günlük Oda Temizliği
Günlük Havlu Değişimi
Her gün çarşaf değişimi
Otelimizde otopark bulunmamaktadır.
Misafir araçları, misafirler tarafından otel önüne
veya otel yakınındaki alanlara park edilmektedir.
Vale hizmetimiz yoktur.
A La Carte Restaurant (Rezervasyonlu)
Türk kahvesi

Kategori
Konsept
Ulaşım
Web Adresi

:
:
:
:

4 Yıldızlı Hotel
Herşey Dahil
Özel Transfer-Taksi
www.palmethotels.com

PALMET BODRUM HOTEL
ÜCRETLİ HİZMETLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefon, fotokopi
Geç çıkış
Araç kiralama* (Bu hizmet otel tarafından
verilmeyip, dışardan bir firma tarafından
sağlanmaktadır)
Wi-fi (odalarda ve genel alanlarda )
Spa Hizmetleri *
Doktor ve hemşire *
İthal içecekler
Su sporları*
Çamaşır yıkama ve kuru temizleme*
Otel içi alışveriş merkezleri*
Taze sıkılmış Meyve Suyu

(*) Misafirlerin diğer şirketlerden aldıkları hizmet ve
aktivetelerde otelin bir sorumluluğu yoktur.
Oluşabilecek olumsuzluklardan tesis sorumlu değildir.

NOT:
•
•

Açık havada uygulanan servislerin müsaitliği, yer ve zamanları hava şartlarına bağlı olarak tesis yönetimi
tarafından önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Misafirlerin kendi tur operatörlerinin düzenlemiş olduğu aktivitelerden oluşabilecek olumsuzluklardan
tesis sorumlu değildir.

ODALAR
Palmet Bodrum Hotel’de; toplam 234 oda vardır.
ODA TİPLERİ

m2

ODA
SAYISI

Standart Oda

35 m2

170

Family Suite

45 m2

64

PALMET BODRUM HOTEL

STANDART ODA
Standart Odalarımız tek oda olup, 1 çift kişilik yatak ve 1 tek kişilik yataktan oluşmaktadır. Odalarımızın çoğu deniz
manzaralıdır. Odaların hepsinde televizyon, telefon, klima, elektronik kasa, minibar, saç kurutma makinesi, makyaj
aynası, banyo buklet malzemeleri, terlik, uydu, laminat Zemin, banyoda duşakabin mevcuttur.
FAMILY ODA
Family odalarımız deniz veya bahçe manzaralı olup iki ayrı odadan oluşmaktadır. Odalarda 1 çift kişilik yatak ve oturma
grubu bulunmaktadır Odaların hepsinde televizyon, telefon, klima, elektronik kasa, minibar, saç kurutma makinesi,
makyaj aynası, banyo buklet malzemeleri, terlik, uydu, laminat zemin, banyoda duşakabin mevcuttur.

RESTORANLAR VE BARLAR
Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür.

RESTORANLAR VE BARLAR
ANA RESTORAN
Ana Restoran

A LA CARTE RESTORANLAR
A la carte Restaurant (Ücretsiz)
19:00 – 21:00

SNACK SERVISLER
Patisserie pasta- kurabiye, çay & kahve
servisleri 10:00 – 17:00
Snack Büfe 12:00 – 17:00
Ice cream

•
•
•
•
•

BARLAR
Lobby Bar 09:00 – 19:00
Pool Bar
10:00 – 18:00
Beach Bar 10:00 – 23:00

Açık hava hizmetleri hava şatlarına ve mevsim şartlarına göre hizmet vermektedir.
A la carte restaurant ücretsizdir.
Konuklar A la carte restaurantı, bir gün önceden saat 16:00 ya kadar rezervasyon yaptırmak şartıyla
kullanabilirler. A la Carte restaurantlar hava ve mevsim şartlarına göre açık olup, haftanın belli günlerinde
hizmet vermektedir. Menüler, mevsim ve tedarik koşullarına göre değişiklik göstermektedir.
İçecek konseptinde bazı alkollü, alkolsüz içecekler ücretsizdir. Alkol servisi saat 23:00 e kadar ücretsiz
olup, saat 23:00 dan sonra Otel genelinde ücretlidir. İthal içecekler ücrete tabidir.
Dondurma saatleri ve verileceği aylar tesis tarafından mevsim, hava, tedarik şartlarına bağlı olarak
belirlenmekte ve değişim gösterebilmektedir.

PALMET BODRUM HOTEL
RESTORAN
Türk ve Dünya mutfaklarının seçkin ve zengin örneklerinin açık büfe olarak sunulduğu, açık – kapalı restoranları ve
terasında misafirlerine hizmet vermektedir.
•
•
•
•

07:30
12:30
19:00
23:00

–
–
–
–

10:30
14:00
21:00
23:30

Kahvaltı
Öğle yemeği
Akşam yemeği
Gece yemeği

–
–
–
–

23:00
18:00
23:00
19:00

Beach Bar
Pool Bar
Animasyon Bar
Lobi Bar

BARLAR
•
•
•
•

10:00
10:00
19:00
09:00

OUTLETLER
• 17:00 – 18:00 Coffee Break (Beach Barda)
• 12:00 – 17:00 Snack Büfe

A LA CARTE
Bodrum ve Ege mutfağı’nın seçkin ve zengin örneklerinin sunulduğu uluslararası a la carte restoranımız rezervasyon ile
misafirlerine hizmet vermektedir.
• 19:00 – 21:00 A la Carte Restoran (international)
•

Konuklar A la carte restaurantı, bir gün önceden saat 16:00 ya kadar rezervasyon yaptırmak şartıyla
kullanabilirler. A la Carte restaurantlar hava ve mevsim şartlarına göre açık olup, haftanın belli
günlerinde hizmet vermektedir. Menüler, mevsim ve tedarik koşullarına göre değişiklik göstermektedir.

ÜCRETSİZ AKTİVİTELER – SPOR AKTİVİTELERİ
•
•
•
•
•
•

Gündüz ve Gece animasyonları
Fitness salonu
Mini Club
Havuz oyunları
Bilardo
Dart

PALMET BODRUM HOTEL
SPA VE GÜZELLİK MERKEZİ
ÜCRETLİ
• Masaj ve Terapileri*
• Cilt ve Vücut bakım kürleri*
• Kese köpük*

ÜCRETSİZ
• Türk Hamamı

• Sauna

(*) Misafirlerin diğer şirketlerden aldıkları hizmet ve aktivetelerde otelin bir sorumluluğu yoktur. Oluşabilecek
olumsuzluklardan tesis sorumlu değildir.

PLAJ
Palmet Bodrum Hotel, denize sıfır konumdadır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır.
Plajda havlu verilmemektedir.

Şezlong, şemsiye ve minder

: Ücretsiz

HAVUZ
Tesiste 2 adet açık ve 2 adet çocuk yüzme havuzu bulunmaktadır.
Ana havuz
Çocuk havuzu
Ana havuz

: ? m²
: ? m²
: ? m²

derinlik ? cm
derinlik ? cm
derinlik ? cm

PALMET BALAYI PAKETİ
•
•
•

Otele giriş günü hızlı check-in işlemleri
Giriş günü odaya meyve sepeti ve şarap ikramı
Giriş günü oda süslemesi

•
•

A la carte restoranda rezervasyon önceliği
Konaklama süresince 1 defaya mahsus ücretsiz a la carte
(Girişin ertesi günü ücretsiz a la carte rezervasyonu )

PALMET BODRUM HOTEL
ÖNEMLİ BİLGİLER

•
•
•
•
•
•
•

Herhangi bir gıdaya karşı, herhangi bir alerjisi olan misafirlerin check-in esnasında durumlarını Önbüro
departmanına bildirmeleri gereklidir. Aksi takdirde, oluşabilecek sorunlarda Otel Yönetiminin sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Tesiste bazı restoran ve barlarda kıyafet kuralları geçerlidir. Ana restorana mayo ve bikini ile giriş yapılamamaktadır.
Klima çalışma saatleri maksimum konfor sağlanması amacı ile otomosyon sistemi tarafından dış hava
koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır. İsteğe bağlı manuel olarak devreye alınması mümkün
değildir.
18 yaş altı misafirlere alkollü içecek servisi yapılmamaktadır.
Fact Sheet’de yeralan tüm hizmet saatlerinde ve çeşitlerinde hava durumu ve benzeri elde olmayan
nedenlerle oluşabilecek koşullarda otel yönetimi tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Restoranların ve barların hangi günlerde kapalı olacağı, otel yönetimi tarafından hava koşullarına ve
rezervasyon taleplerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Bu rehberlerde yer alan hizmetlere ve bilgilere dair otel yönetiminin tek taraflı değişiklik yapmak hakkı saklıdır.

