
 
 

 

 

 

 
ORANGE COUNTY ALANYA – (2022 YAZ / AİLE KONSEPTİ) 

(27.05.2022 - 15.11.2022 tarihleri arasında geçerlidir) 
 
 

 

KATEGORİ 5 Yıldız ( Çevreye Duyarlı Tesis ) 

AÇILIŞ YILI 2016 // BİNA İNŞAAT YILI 2009 

SON RENOVASYON YILI 2022 

ADRES 
Alparslan Türkeş Bulvarı Okurcalar, 
07410 Alanya/Antalya 

TELEFON +90 242 527 40 22 (pbx) 

WEB SİTESİ www.orangecounty.com.tr 

E-MAIL info@orangecounty.com.tr 

KONSEPT Ultra Her şey Dâhil – Family Concept 

 
 
 

 
 
KONSEPT 
 
Denize sıfır konumlandırılmış farklı mimarisi ile masmavi denizin yarattığı dinginlik ve Orange County Hotels’in kendine özgü hareketli tatil konseptini birleştirdiğimiz, kısacası 
huzur ve eğlencenin mükemmel dengesini yakaladığımız Orange County Alanya ile unutulmaz tatil hatıraları sizi bekliyor.  
 
 
Ultra Her şey Dahil sistemi aradığınız her detayı bulacağınız şekilde yeniden dizayn edilmiştir. 2022 yılında Orange County Alanya Çocuk, Aile ve Çift olarak yeni konseptine 
başlayacaktır. Sadece ailelerin ve çiftlerin kabul edildiği bu sistemde eğlence ve animasyon çiftlerimize ve çocuklarımıza uygun şekilde hedeflenmektedir.  
Yenilenen büfe ve mutfak detayları ile karşınıza bambaşka bir Orange County Alanya çıkacaktır.  
 
 
 
 
 
 

KAPASİTE / ALAN 555 Oda / 1110 Pax. / 18,000 M² 

PLAJ UZUNLUĞU 100 M / Denize sıfır, plaj çakıl-kum 

ASANSÖR SAYISI 7 

KAT SAYISI 6 

MESAFELER 
Alanya 30 km, Manavgat 30 km, 
Antalya AYT Havalimanı 90 km,  
Gazi Paşa Havalimanı 73 km 

ULAŞIM 
Otobüs ve Taksi (ücretlidir) / Açık otopark 
kapasite imkanları ile sınırlıdır. 

KONUŞULAN DİLLER İngilizce, Almanca, Rusça 

EVCİL HAYVAN Kabul edilmemektedir 

http://www.orangecounty.com.tr/
mailto:info@orangecounty.com.tr


 
 

 

 

 

 
GİRİŞ / ÇIKIŞ PROSEDÜRLERİ 
 
C/in saati 14:30, C/out saati 11:30 
Giriş günü sabah saat 07:00’den önce gelip, otel hizmetlerden faydalanmak isteyen misafirlerden extra ücret alınır. Sabah 07:00’den sonra gelen misafirlere sarı kol bantı takılır 
ve tüm konsept hizmetlerinden (alkollü içecekler hariç) ücretsiz olarak faydalanabilirler ve odaları hazırlanana kadar otel alanlarını kullanabilirler.  
Çıkış günü c/out eden misafirlere sarı kol bantı takılır, tüm konsept hizmetlerinden (alkollü içecekler hariç) ücretsiz olarak faydalanabilirler ve en geç saat 19:30’a kadar restoran 
’ta girmeleri durumunda ücretsiz olarak akşam yemeğinden faydalanabilirler ancak, 19:30’dan sonra akşam yemeği almak isteyen misafirlerden extra ücret alınır. 
 
 
ODALAR 
 
72 adet Eco (PROMO) Oda  (23 m²  ile 35 m² aralığı Max. konaklama 2+2 / 3 pax)    
Dizayn olarak Standart odalarımızın birebir aynısı. Bu odalarda manzara bulunmuyor.Konum olarak Ana bina -1, -2 katlardan ve Annex binalarda mevcuttur. Bu oda tipinde 
Engelli misafirlerimiz için 5 Engelli Odamız mevcuttur. 
 
234 adet Kara manzaralı Oda  (35 m² Max. konaklama  2+2 / 3+2 pax)   
Standart odalarımızın şık ve estetik dizaynı gözlerinize ferahlığı ve konforu ruhunuza hitap ediyor.  
 
232 adet Deniz manzaralı Oda  (35 m² Max. konaklama 2+2 / 3+2 pax)   
Mükemmel tatil seçeneklerinden biridir, Akdeniz'in masmavi sularının uzun zamandır beklenen manzarasının keyfini çıkarma fırsatı ile misafirlerimiz her sabah uyanacaklar 
 
16 adet Aile Odası   (68 m² Max. konaklama 3+3 / 6 pax, 2 yatak odası, 1 banyo)        
Aile odalarımızın ferah ve harika manzarası ile şık ve estetik dizaynı gözlerinize,  ferahlığı ve konforu ruhunuza hitap ediyor.  Aileniz ile dinlenebileceğiz özel büyük odalarımızdır.  
 
Odalarımızda: balkon, mini bar (alkolsüz içecekler), televizyon, uydu yayını, wi-fi, telefon, merkezi klima, kasa, parke zemin, 1 banyo/duş & WC. 
Banyo set up: şampuan, saç kremi, vücut losyonu, duş jeli, sabun, makyaj pamuğu, kulak pamuğu, bone, hijyenik poşet, makyaj aynası ve saç kurutma makinesi mevcuttur.   
 
 
 
***ÖZEL ODA TİPLERİ*** 
 
1 KING SUITE  (90 m² Max. konaklama 4 pax (2 yatak odası, 2 banyo)     
Vip konsept odamızda pencerenize yansıyan güneş ışıkları ile maviye uyanacağınız özel olarak dizayn edilmiş olan King Suit odamızda Akdeniz’in olağanüstü doğası ve huzur 
veren maviliğini bulacaksınız. Muhteşem bir konaklama deneyimi yaşayacağınız King Suit odamız büyük teraslı ve direk deniz manzaralıdır. Yatak odasında jakuzi ve muhteşem 
deniz manzarasıyla üst düzey konforu yaşayın. Odamızda:  1 jakuzi, 2 duş-wc, banyo set up (Şampuan, Saç Kremi, Vücut Losyonu, Duş Jeli, Sabun, Makyaj Pamuğu, Kulak 
Pamuğu, Bone, Hijyenik Poşet), terlik, bornoz, mini bar, 2 televizyon, uydu yayını, wi-fi, direkt hatlı telefon, split klima, kasa, parke zemin, makyaj aynası ve saç kurutma makinesi 
mevcuttur. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
KING SUITE HİZMETLER 
 

• Resepsiyonda özel VIP karşılama ile misafirlerimize express check/in yapılır. 
• FREE VIP Transfer (Transferlerle ilgili tüm bilgiler en az 48 saat öncesinde ilgili otelin rezervasyon departmanına iletmelidir)  
• Misafirlerimize özel otel yönetimi tarafından belirlenmiş özel İçecek Set Up  menüsü bulunmaktadır. 
• 08:00 – 16:00 saatleri arasında ücretsiz ütü - çamaşır yıkama servisi verilir. 
• 1 gün ücretsiz gündüz İskele Pavllion hizmeti verilmektedir. 
 
 

***BALAYI KONSEPTİ *** 
 

 Hızlı C/in 

 Temalı kapı ve oda süslemesi 

 Odaya özel ikram kutusu (çikolata, çerez, magnet) 

 Konaklama sırasında uygun olan bir 1 akşam ücretsiz A’la Carte Restoran 

 Spa merkezimizde %20 indirim. 

 Bornoz, terlik, özel banyo set-up 
 
 
 
ULTRA ALL INCLUSIVE 
Orange County Alanya “Ultra All Inclusive” sistemi uygulanmaktadır. 
Bu sistemin amacı misafirlerin beklentilerini kusursuz hizmet anlayışıyla karşılamaktır. 
Ultra All Inclusive konsept dahilinde Otelimiz menülerinde kırmızı yazı ile belirtilmiş olan yiyecek ve içecekler ekstra ücrete tabiidir. 
Ayrıca Doktor hizmeti, Güzellik salonu hizmeti, SPA & Wellness Merkezi hizmeti, çamaşırhane hizmeti ücretlidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

BARLAR 
 

Lobby Bar  08:00 - 00:00 

Irish Kokteyl Bar (Merkez) 20:00 - 00:00 

İskele Bar 10:00 - 18:00 / 21:00 - 00:00 

Sports Bar (Merkez)  10:00 – 00:00  

 
 
 
 

RESTORANLAR 
 

 

  
 
 
 

 Restoran ve barlarda sunulan ürünlerin içerik ve çeşitleri, Mart, Nisan, Kasım aylarını içeren sezon öncesi ve sonrası dönemlerde değişiklik gösterebilmektedir. 

 Barların ve restoranların açılış – kapanış saatleri ve yerleri, otel yönetimi tarafından hava ve mevsim şartlarına göre değiştirilebilir.  

 Restoran ve barlarda Self Servis uygulanması mevcuttur. 
 Otelimizde servis edilen Premium içecekler ücretlidir. 

 Açık büfemizde diyet ürünler mevcuttur.  

 Tüm restoranlarımızda kıyafet uygulaması bulunmaktadır. 

 

Beach Bar 10:00 - 18:00 / 00:00 – 08:00 

Snack Bar (Aqua Park) 12:00 - 17:00 

Patisserie Bar 10.00 - 18.00 

Pastane (ücretsiz) 

Pasta, Tatlı ve Cake vs. 14:00 - 17:00 

Gözleme Servisi 11:00 - 14:00 

Özel kahve servisi 10:00 - 17:00 

A’la Carte Restaurant 
* Önceden Rezervasyon yapılmalıdır (kuver ücretli) 

Balık / Osmanlı Mutfağı  19:00 - 21:00 

Makarna Evi (ücretsiz) 

Makarna Çeşitleri 12:00 - 16:00  

Waffle House (ücretsiz) 14:00 - 17:00 

Ana Restauran Açık Büfe 

Kahvaltı Servisi 07:00 - 10:00 

Geç Kahvaltı 10:00 - 10:30 

Öğle Yemeği 12:30 - 14:30 

Akşam Yemeği 18:30 - 21:00 

Snack Restauran (ücretsiz) 

Fast Food, Döner 12:00 - 16:00 

Pizza Restaurant 12:00 - 16:00 

Dondurma Evi  13:00 - 17:00 

Oda Servisi   24 saat (ücretli) 

Gece Yemeği 00:00 - 01:00 



 
 

 

 

 

PLAJ VE YÜZME HAVUZLARI 
Plaj sadece otel konuklarının kullanımına özel, 100 m uzunluğunda, plaj çakıl kum karışık. Şezlong ve güneşlik şemsiye ücretsiz, plaj havlusu kartıyla alınır günde bir defa 
değiştirilir. Sahilde duşlar, soyunma kabinleri, gün boyu görevli cankurtaran hizmetleri mevcuttur. 

  
 
 
 
 
 

Otel yönetimi hava şartlarına bağlı olarak havuzların çalışma saatlerini ve ısıtmalı havuzların açılış tarihlerini değiştirme  hakkına sahiptir. 
 
SPA & WELLNESS 
1200 m²'lik üzerine Feng Shui felsefesine göre inşa edilmiş olan Spa Merkezi sadece kapladığı alan itibariyle değil, sunduğu servis seçenekleriyle ödüllü bir SPA merkezidir. 
Uzakdoğu terapilerinin yanı sıra tüm Avrupa masaj ve bakımlarının sunulduğu Spa merkezinde ayrıca, misafirlerin isteği doğrultusunda kişisel bakım programları hazırlanıyor. 
Dünya terapi bakımlarının Spa ayrıcalığı ile sunulduğu merkez; Hint, Tayland, Endonezya ve Avrupa masajlarından oluşan karma bir bakım konseptine sahip. SPA Merkezi'nde 
uzman terapistler eşliğinde sorunlu bölgeler belirleniyor ve klasik masajlar, Laboratoire bakımları ve aletli masaj teknikleriyle tedaviye yönelik uygulamalar yapılıyor. Hamam, 
sauna, buhar odası, dinlenme odaları, masaj odası, klasik masaj odaları,  kapalı havuz, cilt ve vücut bakım odaları, Tai masaj odaları, klasik masaj odaları, Hint masajı, 
misafirlerine kusursuz hizmet sunuyor.  
Spa Merkezi özel işletmeye tabi. Masaj ve Kese ücretlidir. Rezervasyona bağlı olarak hizmet vermektedir. Hamam, Sauna ve buhar odası ücretsiz. 
 
SPOR 
Fitness Center’da koşu bandı, dikey kondisyon bisikleti, yatay kondisyon bisikleti, kürek, step, merkez çok amaçlı gym aleti, halter sehpası, dumble set, chest press, shoulder 
press, leg press, seated row, leg extension, leg curl, flat bench, vertical knee raise, adjustable bench mevcuttur. Ayrıca misafirlerimiz günlük aktiviteler arasında bulunan sabah 
jimnastiği, dart, water polo, su jimnastiği, su topu, havuz oyunları, dans kursları, step gibi çeşitli etkinliklere katılarak günlerini keyifli hale getirmektedir. Ayrıca haftanın 2 günü 
gündüz profesyonel spor hocaları ile Kangoo Jump aktivitesi yapılmaktadır. 
Fitness Center ücretsiz ve kişisel kullanım ve sorumluk dahilinde. 
 
***EĞLENCE*** 
 
• Çift ve Çocuklu Ailelerin olacağı 2022 senesinde Mini Club ve Animasyon Show’lara ağırlık verilecektir. Sahne alması planlanan gruplar SİRK, AKROBASİ, SİHİRBAZ tarzı 
showlar ayarlanacaktır. 
• Gündüzleri İskelede; sahne alacak showların whork shop, oryantal show, dans yarışmaları GAG ler veya parodiler olacaktır.  
• Akşam event ve şovlar ana sahnede yer alacaktır. Her hafta her gün faklı konseptlerde müzik yapacaklardır.  
• Show grupları  
• Çocuk festivali haftada 1 iskele düzenlecek olan programda şişme oyunlar, maskotlar, çoçuk sihirbazı showları sunumları olacaktır.  
• Haftanın 2 günü şişme havuz oyunu çouklara ve yetişkinler için. 
• Gündüzleri GAG ler ve Çocuklara yönelik kostümlü activiteler olacaktır, çocuklarımız hiç bukadar eğlenmemiş olacak. 
• Çocuklar için her akşam çocuk discosu ana sahnede muhteşem show’lar eşliğinde yapılacaktır. 
 
 
 

HAVUZLAR BÜYÜKLÜĞÜ DERİNLİK ISITMA 

Açık Ana Havuz 2,200 m² 140 сm                    - 

Aqua Park (4 kaydıraklı) 273 m² 110 сm Mart, Nisan, Kasım 

Kapalı Havuz 500 m² 140 сm Mart, Nisan, Kasım 

Açık çocuk Havuz 150 m² 110 сm Mart, Nisan, Kasım 



 
 

 

 

 

YAZ SEZONU ÖZEL ORGANİZASYONLARI 
Misafirlerin gündüzleri havuz zengin gündüz animasyon aktiviteleri ve her türlü sportif faaliyet ile vakit geçirmeleri sağlanırken; akşamları uluslararası animasyon ekibinin 
hazırladığı zengin şov programları, dans şovları, canlı müzik ve çocuklarımıza özel Mini Club show’ları ile 2022 yaz döneminde Orange County Alanya’da konaklayan 
misafirlerimiz gönüllerince eğlenecekler ve unutulmaz bir tatil yaşayacaklar.  
  
İskele Lounge Canlı Müzik 
Orange County Alanya’da Haftanın 3 günü İskele Lounge’ta Dünya müzikleri ile konser havasında Canlı Performanslar sizleri bekliyor.  
 
Otel yönetimi gerçekleştirilecek olan hizmet ve aktiviteleri, pandemi yönetmeliklerine ve hava koşullarına göre değiştirme hakkına sahiptir. 
 
 
***ÇOCUK ANİMASYONU / MİNİ KULÜP*** 
Çocuklara – maksimum eğlence, ebeveynlere – maksimum huzur!  
 
Profesyonel ekiplerle ve 2022’de tamamen yenilenmiş Mini Klubü çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için tasarlanmıştır.  
Çocuklar için çeşitli oyunlar ve yarışmalar hazırlanır Korsanlar ve Kızıl deriler oyunu, boyama, çocuk festivali, havuz şişme oyunlar, kostüm partiler, küçük şefler kendi elleriyle 
kurabiye ve pizza yapabilirler, akşam minik misafirlerimiz mini disko keyfini yaşarlar. 
 
Orange County Alanya otelimizde 10:00 - 18:00 saatleri arasında mini club hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.  
Mini kulüpte 4-12 yaş arası minik misafirlere Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce dillerinde hizmet verilmektedir. Bu sayede minik misafirlerin kendi dilinde hizmet alması 
mümkün hale gelir.  (2 - 3 yaş arası çocuklar için ebeveynlerinden birinin bulunması gerekmektedir) 
 
Mini kulüp özellikleri ve verilen hizmetler, sezondaki hava durumuna göre değişiklik gösterebilir. 
 
Çocuk havuzu / Aqua Park / Baby Beach 
Çocuk havuzu eğlenceli ve keyifli su aktiviteleri ile minikleri rüya gibi bir gün bekliyor... 
Mantar duş, korsan gemisi, su canavarları ve küçük kaydıraklar ile çocuklarınız suyun en eğlenceli hali ile tanışacak. 
 
Akdeniz'in incecik kumlarında minik misafirlerimize ayrılmış olan özel bebek plajımızda güvenli huzurlu bir tatil yaşayacaklar. 
 
 
**PAVILLION HIZMETLERIMIZ** 
• Pavillionlarımızın tamamı rezervasyonlu ve ücretli olarak hizmet vermektedir. 
• Özel ikramlar ve içecekler ile menü sunulmaktadır ve her menü farklı fiyatlandırılmaktadır. 
• Pavillion Rezervasyonlar konaklama sırasında yapılmaktadır. 
• 10:00-18:00 saatleri arasında İskele hizmet vermektedir. 
• Soyunma kabinleri bulunmaktadır. 
• 10:00 – 18:00 saatleri arasında VIP iskele hizmete açıktır. 
• Nevresim ve havlular sadece bu bölgeye özel olarak kullanıma sunulmaktadır.
 


