صيف 0202
الموقع االلكتروني
االيميل

www.orangecounty.com.tr
info@orangecounty.com.tr
Okurcalar, 07410 Alanya, Antalya
)+90 242 – 527 51 52 (pbx
+90 242 – 527 41 45

العنوان

هاتف
فاكس
التصنيف
التفاصيل
المسافة
المواصالت
الموقع
كرت البنك
الحيوانات االليفة
اللغات الموجودة

اوتيل  5نجوم
يحتوي كل شيئ

االنيا  02كم  ،مانافغات  02كم  ،مطار انطاليا  02كم
ميني باص وتكسي ،مأجور
شاطئ رملي مطل على البحر فورا
فيزا ،ماستر ،يورو
غير مقبول
االنكليزية ،االلمانية ،الفارسية ،الروسية

القدرة االستيعابية ومعلومات الغرف
االشخاص
1110

الغرف
555
DSV
DST

)(ROH

FAM
SUIT

انواع الغرف
عدد الغرف والتخوت
غرفة مطلة على البحر /مطلة على المسبح
غرفة مطلة على اليابسة
غرف عائلية
غرفة سويت

FAM / SUIT

DSV

DST

16

232

307

2

1

1

1 / 2+4

1 / 2+2

1 / 2+2

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5

تفاصيل الغرف
عدد الغرف الكلي
عدد غرف النوم
عدد غرف ذوي االحتباجات
الخاصة
عدد االشخاص مينيموم و
ماكسيموم
ماكينة تجفيف شعر
تدفئة بمكيف
هاتف
مينيبار
خزنة الكترونية
تلفاز

المطاعم والبارات
التاريخ

29.11.2020
29.11.2020
29.11.2020
29.11.2020

–
–
–
–

16.03.2020
16.03.2020
16.03.2020
16.03.2020

الساعات

07:00 – 10:45
12:30 – 14:30
19:00 – 21:30
00:00 – 01:00

16.03.2020 - 29.11.2020

12:00 – 17:00

01.05.2020 - 31.10.2020

11:00 – 15:00

15.04.2020 - 29.11.2020

13:00 – 18:00

01.05.2020 - 31.10.2020

19:00 – 21:00

الخدمة

بوفي مفتوح خدمة ذاتية
اوقات وجبة العشاء في اشهر :اذار ،نيسان ،تشرين
االول وتشرين الثاني تتغير بين الساعة التالية
00:22_03:02

المطاعم
الفطور في المطعم
الرئيسي
الغداء في المطعم الرئيسي
العشاء في المطعم
الرئيسي
وجبات خفيفة بعد منتصف
الليل
وجبات خفيفة
خدمة المعجنات

بوفي مفتوح
يجب القيام بالحجز قبل بيوم ،االجرة
تحسب على عدد االشخاص ،االطفال
حتى عمر السنتين مجاني

كيك
مطعم خاص مأجور

01.05.2020 - 31.10.2020

12:00 – 16:00

مغلق ليوم واحد في االسبوع

بيتزا

01.05.2020 - 31.10.2020

12:00 – 16:00

مغلق ليوم واحد في االسبوع

معكرونة

01.05.2020 - 31.10.2020

11:00 – 16:00

مغلق ليوم واحد في االسبوع

شاورما

01.05.2020 - 31.10.2020

12:00 – 16:00

مغلق ليوم واحد في االسبوع

سوشي

16.03.2020 - 29.11.2020

13:00 – 17:00

في اشهر اذار ونيسان و تشرين الثاني يكون
بين الساعة 00:22_05:22

بوظة

مأجور

خدمة الغرف

ساعة

24

المنتجات الموجودة في المطاعم والبارات تتغير حسب الفصل السنوي الموجود

التاريخ

الساعات

16.03.2020 – 29.11.2020

24ساعة

الخدمة
المشروبات الكحولية مأجورة بين الساعة
00:22_20:22

16.03.2020 – 29.11.2020

12:00 – 17:00

خدمة ذاتية

بار وجبات سنيك

01.05.2020 – 31.10.2020

20:00 – 00:00

خدمة ذاتية

بار كوكتيل

خدمة ذاتية

بار شاطئي

01.05.2020 – 31.10.2020

01.05.2020 – 31.10.2020
16.03.2020 – 29.11.2020

10.00 – 18:00

البارات
لوبي بار

00:00 – 07:00
10:00 – 18:00

خدمة ذاتية

بار داخل البحر

22:00 – 00:00
10:00 – 00:00

خدمة ذاتية

بار رياضي

 جميع المشروبات الغير كحولية والمشروبات الكحولية المحلية وبعض المشروبات الكحولية االجنبية مجانية






 خدمة تقديم المشروبات الى الطاولة موجودة فقط في المطعم الخاص المأجور
 المينيبار الموجود بالغرفة يتم تجديده مرة واحدة كل يوم





ساعات تقديم البوظة تختلف حسب الطلب وحسب الفصل والمناخ بما يتناسب مع تعليمات الفندق
ساعات العمل للمطاعم والفنادق تتغير بحسب ما يراه الفندق مناسبا
مجاني

مأجور
√






التفاصيل
يجب القيام بالحجز قبل بيوم ،االجرة تحسب
على عدد االشخاص ،االطفال حتى عمر
السنتين مجاني

الماكوالت والمشروبات
حجز مطعم خاص
البوظة

√

في البارات التي يتم تحديد وحسب الساعات
التي يتم تحديدها

√

جميع المشروبات الغير كحولية والمشروبات
الكحولية المحلية وبعض المشروبات الكحولية
االجنبية

المشروبات المغلقة داخل علب

√

مشروبات خاصة

√

مينيبار

√
√

 24ساعة

خدمة الغرف

حسب الرغبة ،االركيلة ممنوعة في الغرف

اركيلة


مجاني

مأجور

التفاصيل

النشاطات

√

كرة الطاولة

√

كرة الطائرة

√
√
√

مجاني

مأجور

√
√
√

استخدام شخصي ومسؤولية شخصية

مركز العاب القوى الحديدية

خدمة اكسترا في المسبح وفي البارات داخل
البحر

العروض السينمائية

حسب الساعات التي يحددها االوتيل

االلعاب المائية

التفاصيل
يوجد مساحة بجانب االوتيل لركن السيارة
عندما يكون الكراج مليئ

خدمات اخرى
كراج سيارات بسعة محدودة

بين الساعة 00:22_20:22

خدمة الغسيل والكوي

حسب الرغبة ،المساج والتدليك مأجور

حمام ،ساونا ،غرف بوخار

√

انترنت واي فاي

√

خزنة الكترونية في الغرف
يمكن تغييرها كل يوم مرة واحدة باستخدام كرت

√

منشفة
شمسيات واسقف صغيرة

√

تلفون فاكس

√

تلفاز في الغرف

√
√

حسب الرغبة

خدمات صحية





كراج السياراة سعته محدودة وعند حدوث ضرر االوتيل غير مسؤول ،في حال ركن السيارة بجانب االوتيل االوتيل غير مسؤول في حال حدوث ضرر
للسيارة

المسابح
تدفئة

مياه حلوة

المساحة

العمق سم

العدد

√

2.200

140

1

مسبح مفتوح

√

273

110

1

مسبح االلعاب

√

√

500

140

1

مسبح مغلق

√

√

√

150

110

المسبح المغلق ال يعمل صيفا  ،المسابح المفتوحة تحتوي على  0العاب مائية

المسابح

مسبح لالطفال

1


الشاطئ
غرف تبديل مالبس

دوش

شرفة
داخل
البحر

الساحل

الموقع

في الشاطئ

على
الشاطى

موجودة

رملي

على البحر مباشرة

يجب على االهل التواجد مع اطفالهم عند اللعب على الشاطئ

صالون االجتماعات والمؤتمرات
السعة

الترتيب
كالفصل الدراسي

200

شخص

باشكال
مختلفة

350

شخص

مسرح

450

شخص

مختلط

450

شخص
200

شخص

كحرف u

معدات غرفة االجتماعات :مكرفون السلكي ،مكرفون عدد  2بكبل ،قاعدتين لمكرفون ،جهاز اسقاط ،مشفل ديفيدي ،نظام
صوت سماعات ضخمة ،عارض،نظام صوت ،سبورة للكتابة ،ارتفاع الصالون  4.3متر ومساحته  058متر مربع
التسالي واالنشطة الحيوية
االنشطة الحيوية

حفالت على الشاطئ في ايام معينة
عروض مختلفة في ايام معينة
ديسكو على مدار االسبوع
نشاطات نهارية

رياضة

مركز العاب حديدية ،جيمناستيك ،كرة الطاولة ،كرة الطائرة ،رمي االسهم
نادي الطفل

خدمات االطفال بين عمر ال  00_0سنة
النادي مفتوح بين السرعة 22:22_02:22

االطفال بعمر  0-0سنوات يجب ان ياتو برفقة اهلهم

الخدمات
العاب ،ديسكو صغير ،مساحة لالطفال

في اشهر اذار ونيسان و تشرين الثاني تتغير الساعت بما يتناسب مع االوتيل

التسالي و أنشطة الرسوم المتحركة:
أنشطة الرسوم المتحركة:
* بعض األيام من األسبوع سيتواجد حفالت غنائية على المنصة.
* بعض األيام من األسبوع سيتواجد مجموعات ستقدم عروض ترفيهية
* كل يوم من أيام األسبوع يوجد ديسكو
* أنشطة صباحية ترفيهية
الرياضة:
مركز ألعاب حديدية,رياضة بدنية,تنس الطاولة,كرة الطائرة,لعبة الرشق بالسهام.
أنشطة األطفال:
األطفال ذات العمر  : 00-0يقدم مركز األطفال خدماته مابين الساعات  [ 22.22 – 02.22يجبر دخول مرافق مع
األطفال ذات االعمار مابين .] 0 – 0
خدماتنا  :األلعاب,ديسكو,مساحة لألطفال
يمكن أن تختلف ساعات عمل مركز األطفال في أشهر أذار,نيسان و تشرين الثاني.
مبادئ المفاهيم العامة :
*اليمكن لألطفال ذو األعمار تحت ال  03الدخول الى الفندق دون ولي أمرهم,واليمكن لهم استخدام المشروبات
الكحولية وفقا للقوانين.
*يمكن ألدارة الفندق أن توقف تقديم المشروبات الكحولية للمقيم في األوتيل في حال النظر ان المقيم قد
يسبب مشاكل لنفسه و لغيره.
*موعد تسليم الغرف في الساعة  00.22صباحا.عند تسليم الغرف يجب على المقيم تسليم مفاتيح الغرف و
كرت المناشف و اسوارة اليد.
*يستطيع المقيم في الفندق االستفادة من الخدمات بعد الساعة  00.02من يوم الدخول.
*تسليم او استالم الغرف متأخراً أو مبكراً يعتمد على حالة الغرف و يجب الدفع.
*المقميمين ذو الحجز الذي يشمل كل شيئ يستطيعون االستفادة من خدمات الفندق فقط من أجل أنفسهم.
*مفهوم كل شيئ شامل يبدأ من ساعة الدخول الساعة  00.22إلى ساعة الخروج الساعة . 00.02
*يجب على المقيم الدفع في حال أراد تناول وجبة الطعام في المطاعم الخاصة داخل الفندق أو في حال طلب
مشروبات خاصة.
*في حال أراد المقيم طلب الطعام إلى الغرفة الشخصية عليه الدفع لذلك.
*الشط,المنصة و الزحالق يتم أغالقها أو فتحها تبعاً لألحوال الجوية.
*اليتم قبول الحيوانات األليفة في الفندق.
*اليوجد خدمات غسيل المالبس لدينا ,ولسنا مسؤولون عن األخطاء التي قد تنبع من شركات خارجية للغسيل.
*حسب القوانين يمنع التدخين في االماكن المغلقة ,في حال تدخين المقيم عليه دفع جزاء.
*وجود اركيلة,مكواة أو أي نوع من أنواع االجهزة الكهربائية العائدة للمقيم و قد تسبب حرائق سيتم مصادرتها.في
حال تسببت بأي ضرر في األوتيل سيتم تحصيل المبلغ المالي من المقيم.
*سيتم مصادرة األركيلة,المكواة أو أي جهاز قد يسبب مشاكل في األوتيل و سيتم تسلميه يوم الخروج للمقيم.
*يجب على األهل مرافقة األطفال في المسابح و األنشطة المائية.
*لسنا مسؤولين عن المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها المقيمين في مراكز ألعاب القوى.
*اليسمح للمقيمين في الفندق باستخدام أجهزتهم المحمولة و التنقل بها و التسمع ألغاني بأصوات عالية داخل
الفندق,سيتم مصادرة األجهزة الصوتية المتنقلة و سيتم تسلميها يوم الخروج.

*يمكن الحفاظ على أغراضكم الثمينة داخل الخزنة الموجودة في الغرفة و هي مجانية,لذلك لسنا مسؤولين عن
فقدان أغراضكم.
*من أجل أن يحصل المقيم في الفندق على جميع الخدمات بكل رفاهية نحن نضع أسوارة على يد المقيم ,في
حال الفقدان سيحصل على أسوارة أخرى بمقابل مادي.
*التدفئة المركزية تختلف ساعات عملها حسب األحوال الجوية.
*يتواجد داخل الفندق مؤسسات خاصة و هي غير تابعة لألوتيل و لسنا مسؤولون عنهم.
*نقوم بالتفقد الدوري للحشرات و استخدام العالجات المناسبة حسب الشروط الدولية لألوتيالت.
*مطاعم الوجبات الخفيفة وأنشطة الشوراع يتم تغيروها أو الغاءوها من قبل إدارة الفندق حسب الموسم و
حسب الزبائن.
*الحفالت,أو أنشطة الرسوم المتحركة يتم تغيروها أو ألغاءوها من طرف إدارة الفندق حسب الشروط و األحوال
الجوية و الزبائن.

