AMBASADOR PLAZA OTEL
OTEL BİLGİLERİ
ADRES;
Kavaklı caddesi No:14 Kemer / ANTALYA /TÜRKİYE
Tel
: + 90 242 814 50 30
Web : www.ambassadorhotels.com
E-mail : fom@ambassadorhotels.com
KATEGORİ;
 4 Yıldız İşletme Belgeli Sahil Oteli.
 TESİSİMİZ YEŞİL BAYRAĞA SAHİP, ÇEVREYE DUYARLI BİR TESİSTİR.
 PLAJIMIZ MAVİ BAYRAĞA SAHİPTİR.
KONUM;
 Ambassador Plaza Otel Kemer’in merkezinde bulunmakta olup 5 üniteden
oluşmaktadır. Kendine ait özel plajı, iskelesi ve Ambassador Beach Barı mevcuttur.
UZAKLIKLAR;
 Havaalanı
: 60 km
 En yakın şehir
: Antalya
 En yakın yerleşim : Kiriş ( 7 km ),Göynük ( 10 km ) Beldibi ( 20 km) Tekirova ( 20km)
ODALAR;
Oda çeşitleri; std odalar kara ve havuz manzaralı, famıly odalar kara ve havuz manzaralı,
villa emel, engelli odası olmak üzere oda çeşitlerimiz mevcuttur.
Bütün odalar; kartlı kilit sistemi, elektronik dnd sistemi, tüm bloklarımız da asansör
mevcuttur. LCD ekran televizyonlarda uydu yayını, odalarda mini bar, güvenlik kasası,
gardrop, koltuk, banyolarda ve yatak odalarında dahili hatlı telefonlar, wireless internet
bulunmaktadır. Banyolarda duş, saç kurutma makinesi, duman alarmı bulunmaktadır. Bütün
odalarda balkon veya teras mevcuttur. Yerler seramik kaplı ve odalarda merkezi klima sistemi
ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılabilmektedir. Oda yerleşimleri otel müsaitliğine göre
yapılır.
Ücretsiz aktiviteler

Türk hamamı, sauna, fitness centre, kablosuz internet ( 500mb
ile sınırlı ), masa tenisi, yüzme havuzu, oyun alanları, şemsiye,
şezlonglar, tavla, dart, toplantı salonu. Plaj havluları 5 $
depozito ile verilmektedir.

Ücretli aktiviteler

Spa Center, buhar banyosu, masaj, kasa ( 2$ günlük), mini bar,
a’la carte restaurant, iskele, telefon, fax servisi, kuaför, kuru
temizleme, çamaşırhane servisi, fotoğrafçı, bebek bakıcısı,
doktor, hemşire, hediyelik eşya, bilardo, langırt, air hokey ,Su
sporları ,çiçekçi.

C/OUT : 12:00
C/İN : 14:00
17:00 ‘E KADAR OLAN LATE C/OUT’larda 30£ ÜCRET TAHSİL EDİLİR.

YÜZME HAVUZLARI;
 Açık Yüzme Havuzu ( Ana Bina )
 Açık Yüzme Havuzu ( Relax )

10:00 – 18:30
10:00 – 18:30

FİTNESS MERKEZİ;
08:00 – 18:30
 Koşu bandı, bisiklet, step aleti, kano, ağırlıklar, vücut geliştirme aletleri. ile hizmet
vermektedir.
OYUN SALONU;
10:00 – 18:30
 Bilardo, langırt, masa hokeyi, tavla, dart ile hizmet vermektedir.
ANİMASYON AKTİVİTELERİ;
 Dart, Masa tenisi, tavla. Türk gecesi canlı müzik (haftada bir)
TOPLANTI SALONU
 Toplantı salonumuz, özel toplantılar için yada otelimizde konaklayan misafirlerimizin
bilgi alış verişi için çok fonksiyonlu olarak hazırlanmıştır.



YİYECEK İÇECEK
Taze ve sağlıklı yemeklerimiz Türk geleneksel mutfağımızda hazırlanmakta olup
misafirlerimiz için konsept ürünleri açık büfe olarak servis edilir. Diet, vejeteryan ve
alacarte mönülerimiz mevcuttur.
YİYECEK (HERŞEY DAHİL)








Kahvaltı
Geç kahvaltı
Öğle yemeği
Akşam yemeği
Coffe break
Gözleme servisi

Ana Restaurant
Ana Restaurant
Ana Restaurant
Ana Restaurant
Teras Bar
Teras

07:30 – 10:00
10:00 – 10:30
12:30 – 14:00
19:00 – 21:00
11:00 – 18:00
12:00 – 16:00

İÇECEK (HERŞEY DAHİL)
Havuz bar
10:00 – 23:00
 Kosept dahilindeki yerli alkollü, alkolsüz tüm içecekler, (rakı, votka, cin, şarap, bira)
Vitamin bar
10:00 – 18:00
 Konsept dahilindeki soft ve sıcak içecekler (çay, meyve çayları, nescafe, konsantre
içecekler, cola, fanta, sprite)
Relax havuz bar
 Konsept dâhilindeki soft ve sıcak içecekler

10:00 – 18:00

Beach bar
10:00 – 18:00
 Çay ve su ücretsiz. Diğer tüm yiyecek ve içecekler extradır.

A LA CARTE RESTAURANT
19:00 – 22:00
(Akdeniz ve İtalian menüleri servis edilmektedir)
 Otelimizde 7 gece ve üzeri konaklama yapan misafirlerimiz, resepsiyona veya misafir
ilişkilerine rezervasyon yaptırarak kişi başı 10 Euro kuver ücreti karşılığında A la
Carte Restaurantımızdan faydalanabilirler.
DİĞER HİZMETLER












(Şişe ve kutu içecekler, import içkiler, likörler, Türk kahvesi, taze sıkılmış meyve suları
extradır )
Konsept saatleri dışında servis edilen tüm içecekler, alacart’e restaurant hizmetleri
ücretlidir.
18 yaşından küçük misafirlere alkol servisi yapılmamaktadır.
Mutlaka kol bandınızın kolunuzda olması gerekiyor. Kayıp olması durumunda 10 $
ücret tahsil edilir.
Oda kartı kayıp olması durumunda 10 $ ücret tahsil edilir.
Havlu kartı 5 $ karşılığında verilir. Kaybolan havlu ve havlu kartlarının karşılığında
ücret tahsil edilir.
Genel kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaktır.
Odalarda sadece balkonda sigara içilir.
Çevreye duyarlı bir tesis olarak göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz
Tesis yönetimi hava şartlarına göre değişiklik uygulama hakkına sahiptir.

