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LAND CATEGORIE:

5 STARREN

LOCATIE:
Turquoise Hotel is gelegen in Side, in het dennenbos van Sorgun dat tot aan de zee reikt. Er is
een makkelijke verbinding naar het centrum van Side (3,5 km), Manavgat (4.5 km) en de
luchthaven van Antalya (65 km). Taxi’s en ander openbaar vervoer zijn beschikbaar.

AWARDS:
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STRAND:

Turquoise Hotel is direct gelegen aan het strand en heeft zijn eigen 200 meter lange
zandstrand met 2 pieren. De lange pier is geopend vanaf 20 mei (afhankelijk van de
weersomstandigheden). Op de lange pier is plaats om te vissen, zonder uitrustig.

FACILITEITEN:
Turquoise Hotel heeft in totaal 486 kamers (Deluxe kamers, Deluxe Suites,
Standaardkamers, Familiekamers en Lake Houses) met zee of tuinzicht. Alle ruimtes
en kamers zijn voorzien van airconditioning met regelbare warme of koude standen,
afhankelijk van het seizoen Lobby, bars, buitenzwembaden, relaxzwembad (+16),
Binnenzwembad, Mini Club, Aquapark met drie glijbanen (afhankelijk van de
weersomstandigheden en vastegestelde tijden), winkelgalerij met een kapper,
supermarkt, boetiek, fotograaf, tassen winkel, een juwelier, televisiekamer,
gameland (tegen betaling), dokter (op verschillende tijden en tegen betaling) en
verpleegster, ontmoetingsruimte, liften, wasserette (tegen betaling), internetcafé
(tegen betaling), SPA en Welness Centrum (tegen betaling), één zwembad voor
kinderen en baby´s. Gratis Wi-Fi in alle kamers, de lobby, zwembad, Sultanbar en in
de Lake Houses.

ACTIVITEITEN:
GRATIS: twee tennisbanen (baanverlichting en materialen zijn tegen betaling),
tafeltennis, beachvolleybal,basketball, mini voetbalveld, boogschieten, darts, boccia,
aerobic, aquagym, fitness, sauna, stoombad, zon terrassen vlakbij het zwembad en
het strand (parasols en ligbedden zijn gratis verkrijgbaar). Strand- en
zwembadhanddoeken kan men gebruiken door middel van de handdoekkaarten.
TEGEN BETALING: Biljart, massages, wasserette, watersport, duikcentrum,
autoverhuur, gameland, internetcafé en SPA & Wellness Centrum. Op aanvraag
rolstoel en buggy.

ENTERTAIMENT:
Turquoise Hotel heeft elke dag sportieve activiteiten. Verschillende professionele
shows (vanaf 01 mei – 15 okt.) Worden gepresenteerd in het Amphitheater of in de
Sultan Bar. Pierfeestjes en livemuziek zijn ook aanwezig.

KINDERPARADIJS:
Het kinderparadijs heeft: een Mini Club (van 4 tot 12 jaar), Midi Club (van 13 tot 16
jaar, alleen in het hoogseizoen), speeltuin, mini disco, aquapark met drie glijbanen
(geopend afhankelijk van de weersomstandigheden en vastgestelde tijden) een
babyzwembad, kindermenu’s in de Mini Club Snackbar en een hoekje voor de kleine
kinderen tijdens het diner.
WATERSPORT: Diverse motor- en niet-motorfaciliteiten zijn aanwezig tegen betaling.
VERGADER MOGELIJKHEDEN: De ASPENDOS zaal (Theaterstijl) 100 personen.
UITRUSTINGEN: overheadprojector, tv, video, videoprojector, dvd-speler, flipchart, diaprojector.
APPARATUUR: Overhead projector, televisie, video, video projector, DVD speler, flip-over en dia’s.
KREDIETKAARTEN: VISA,MASTER,EURO KAARTS
HUIS DIEREN : Niet toegestaan
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ROOMS:
Turquoise Hotel heeft 146 Deluxe kamers, 54 Deluxe kamers met zeezicht, 16
familien Deluxe kamers, gelegen in het hoofdgebouw en 140 standaardkamers zijn in
het dennenbos. 8 Mindervalide kamers, 54 familiekamers en 16 voordeelkamers
(met frans balkon) die in het hoofdgebouw en in de bijgebouwen gesitueerd zijn. Er
zijn 52 Lake Houses in een privé omgeving, 10 Lake Houses met drie kamers en met
terras, 10 Lake Houses met drie kamers en met een balkon, 8 Lake Houses met twee
kamers en terras, 8 Lake Houses met twee kamers met balkon, 8 Lake Houses met
een kamer met terras en 8 Lake Houses met een kamer met balkon. Enkele kamers
met Twin Bed. 105 kamers in het hotel zijn niet-rokers. Alle kamers hebben een
waterkoker om koffie/thee voorzinning en WİFİ. Een paar kamers zijn met
tweepersoonsbed.
Deluxe kamer: 27 m²–28 m² zijn allen ingericht met een frans bed, laminaat/parket
vloer, douche/ toilet, föhn, airconditioning (centraal geregeld, afhankelijk van de
weersomstandigheden), telefoon met een directe buitenlijn, televisie (met muziek
kanalen), minibar (frisdranken, water & bier), electronische kluis (gratis), badjas,
pantoffels en balkon. Deluxe kamers zijn ontworpen voor maximum drie personen
(extra bed voor de derde persoon) en de kamers zijn voorzien van tuin of zeezicht.
Deluxe familienkamer: 45 m²–52 m² zijn allen ingericht met een frans bed en twee
extra aparte bedden, laminat/parket vloer, badkamer met toilet, föhn,
airconditioning (centraal geregeld, afhankelijk van de weersomstandigheden),
telefoon met een directe buitenlijn, televisie (met muziek kanalen), minibar
(frisdranken, water & bier), electronische kluis (gratis) en balkon. De Deluxe
familienkamer zijn ontworpen voor maximum 4 gasten en hebben zeezicht.
Standaardkamer (woonblokken): 27 m²–28 m² zijn alle ingericht met een frans bed,
een keramiek/laminaat vloer, badkamer met toilet, föhn, airconditioning (individueel
regelbaar), telefoon met een directe buitenlijn, televisie (met muziek kanalen),
minibar (frisdranken en water), electronische kluis (gratis) en balkon. De standaard
kamers zijn ontworpen voor maximum 3 gasten (extra bed voor de derde persoon)
en hebben tuinzicht.
Familiekamer: 42 m² –43 m² zijn alle ingericht met een frans bed en twee aparte één
persoons bedden, keramisch/laminat vloer, badkamer met toilet, föhn,
airconditioning (individueel regelbaar), telefoon met een directe buitenlijn, televisie
(met muziek kanalen), minibar (frisdranken en water), electronische kluis (gratis) en
balkon. De familiekamers zijn ontworpen voor maximum 4 gasten en hebben
tuinzicht.
MINDER VALIDE KAMERS:
Turquoise Hotel heeft 8 kamers voor minder valide gasten. Deze kamers met
aanpassingen zijn allen gelegen op de begane grond. Deze kamers (27 m²–28 m²) zijn
allen ingericht met een frans bed, keramiek/laminaat vloer, badkamer/toilet, föhn,
airconditioning (centraal geregeld, afhankelijk van de weersomstandigheden),
telefoon met een directe buitenlijn, televisie (met muziek kanalen), minibar
(frisdranken en water), electronische kluis (gratis) en balkon. Zes van deze kamers
zijn in het hoofdgebouw en twee daarvan in het dichtsbijzijnde woonblok. Het hotel
is zeer geschikt voor rolstoel gebruikers.
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LAKE HOUSE CONCEPT
Services gedurende het verblijf
Strandhanddoeken zullen bij aankomst in de kamer liggen. Om uw strandhanddoek te wisselen kunt
u naar de Begonvil handdoeken desk. Voor gasten die in de Lake Houses verblijven, is het gebruiken
van de kluis en wifi gratis. Elke gast kan gratis gebruik maken van een badjas en badslippers. De
gasten hebben de mogelijkheid in hun eigen zwembad te zwemmen, gebruik te maken van hun eigen
ligbedden en te zonnen op hun eigen terras. Turn down service (tweede keer housekeeping op de
kamer) is voor hen gratis.

Eet en drink gelegenheden
Een fruitschaal en een welkomstkaart staan klaar in de kamer als de gasten aankomen. Het ontbijt en
de lunch (in À la carte stijl) zal aangeboden worden in het Begonvil Restaurant, zonder een
reservering te hoeven maken. Verse jus d’orange bij het ontbijt is gratis.
Heel de dag is er drankjes service voor de gasten die aan het zonnebaden zijn.
Fruit en koude doekjes worden uitgereikt aan de gasten die aan het zonnebaden zijn.
De minibar wordt dagelijks gevuld met frisdranken, water, pakje sap en bier.
Roomservice is 24 uur mogelijk tegen betaling.
Lake House hebben Koffie en tea set-up
Elke gast mag 3 à la carte Restaurant een keer per verblijf gratis bezoeken. (Reservering moet ten
minste één dag van te voren van 9.00 tot 17.00 uur bij de guest relation worden gedaan).

A la carte restaurants
De reserveringen voor de À la carte restaurants moeten minimaal één dag van tevoren bij de Guest
Relations gemaakt worden tussen 09:00–17:00 uur. De À la carte restaurants hebben minimaal 10
reserveringen nodig voor opening. Tijdens u verblijf mogen alle 3 de restaurants 1 keer gratis worden
gebruikt (indien er plaatsen zijn). Een 2e reservering voor een al eerder gekozen restaurant kost € 10
per persoon.
Steak House Restaurant is extra kostend € 10,- per persoon.
Napoliten Italiaans Restaurant is extra kosten € 10,- per persoon.
Bougainvillea Restaurant met Franse en Italiaanse keuken is extra kosten € 10,- per persoon.
Bougainvillea Restaurant met Franse en Italiaanse gerechten is gratis voor gasten van Lake House,
maar reserveren is op basis van beschikbaarheid en noodzakelijk.
Import dranken en kwaliteitswijn zijn eveneens beschikbaar in de À la carte restaurants. Vraag dit
alstublieft aan de obers.
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LAKE HOUSE KAMERS
LAKE HOUSE 3 met terras
2 slaapkamers en 1 woonkamer
2 badkamers (geschikt voor min. 2 personen tot max. 5 personen) → 75 m²

LAKE HOUSE 3 met balkon
2 slaapkamers en 1 woonkamer
2 badkamers (geschikt voor min. 2 personen tot max. 5 personen) → 72 m²

LAKE HOUSE 2 met terras
2 slaapkamers
2 badkamers (geschikt voor min. 2 personen tot max. 4 personen) → 73 m²

LAKE HOUSE 2 met balkon
2 slaapkamers
2 badkamers (geschikt voor min. 2 personen tot max. 4 personen) → 70 m²

LAKE HOUSE 1 met terras
1 slaapkamer
1 badkamer (geschikt voor min. 1 persoon tot max. 2 personen) → 36 m²

LAKE HOUSE 1 met balkon
1 slaapkamer
1 badkamer (geschikt voor min. 1 persoon tot max. 2 personen) → 34 m²
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POOL OMSCHRIJVING:

LAKE HOUSE
Aktivity Pool
Children Pool
Aquapark Pool
Relax Pool
Indoor Pool
Ind. Childrenpool
Baby Pool

1m - 1.40 m
0.5 m
0.80m - 1.10m
1.40 m
0.90m - 1.40 m
0.40 m
0.30 m

B1 Blok
B2 Blok
H Blok
G1 Blok
G2 Blok

1.20 m
1.20 m
1.20 m
1.20 m
1.20 m
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ULTRA ALL INCLUSIVE CONCEPT
RESTAURANTS
KERVANSARAY RESTAURANT
Ontbijt
Laat ontbijt
Lunch
Diner
Laat Diner
Vroeg ontbijt

07:00–10:00
10:00–11:00
12:30–14:00
19:00–21:30
21:30–00:00 (Klein buffet)
00:00–07:00 (Voor late check in & vroege check out gasten)

Elke zondag “brunch “ service.
Verse jus d’orange bij het ontbijt is gratis.

BOUGAINVILLEA RESTAURANT (Alleen voor Lake House gasten)
Ontbijt
Lunch (in À la Carte stijl)
Diner (in À la Carte stijl)

07:30–11:00
12:30–16:00
19:00–21:30

Traditionaal “Turkse ontbijt” elke zondag

*LA CROQUETTA SNECK RESTAURANT
12:30–16:00
De gasten hebben de mogelijkheid om in de snackbar te eten zoalsV soep v/d dag, verschillende
soorten pizza’s, spaghetti, pide, hamburgers, cheeseburgers, franse frietjes en kip of Döner.

*SELAMLIQUE GÖZLEME (PASTRY)
12:00–16:00
Gasten die in de buurt van het strand zijn kunnen een verse pannenkoekje eten met uitzicht op zee.

DIALOGUE PATISSERIE
12:00–17:00 (ijs)
11:00–23:00 (Sandwich, koffie, thee, koekjes)
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ULTRA ALL INCLUSIVE CONCEPT
À LA CARTE RESTAURANTS
Napoliten Italiaans Restaurant
Turquoise Vis Restaurant
*Turks Restaurant
Dragon Azie Restaurant
*Steak House
Bougainvillea Restaurant
(Franse en Italiaanse keuken)

19:00–21:30 tegen betaling
19:00–21:30
19:00–21:30 Open vanaf 20 mei. tot 20 okt.
19:00–21.30
19:45–21:30 Open vanaf 20 mei tot 20 okt. / tegen betaling)
19: 00-21.30 tegen betaling (is gratis voor Lake House gasten)

De reserveringen voor de À la carte restaurants moeten minimaal één dag van tevoren bij de Guest
Relations gemaakt worden tussen 09:00–17:00 uur. De À la carte restaurants hebben minimaal 10
reserveringen nodig voor opening. Tijdens u verblijf mogen alle 3 de restaurants 1 keer gratis worden
gebruikt (indien er plaatsen zijn). Een 2e reservering voor een al eerder gekozen restaurant kost € 10
per persoon.
Steak House Restaurant is extra kostend € 10,- per persoon.
Napoliten Italiaans Restaurant is extra kosten € 10,- per persoon.
Bougainvillea Restaurant met Franse en Italiaanse keuken is extra kosten € 10,- per persoon.
İs gratis voor Lake House gasten.
Import dranken en kwaliteitswijn zijn eveneens beschikbaar in de À la carte restaurants. Vraag dit
alstublieft aan de obers.

SPECIALE ARRANGEMENTEN
De mogelijkheid bestaat om een bestelling te plaatsten voor taarten, bloemen, enz. voor speciale
gelegenheden, zoals verjaardagen of huwelijksgelegenheden. Dit arrangement zal extra worden
aangerekend. Wij vragen u vriendelijk uw bestelling minimaal één dag van tevoren door te geven.
Voor verdere informatie neemt u contact op met onze Guest Relations.
Het concept voor huwelijksreizen bestaat uit (gratis) kamer decoratie, fruitmandje, wijn of
champagne bij aankomst en een keer in het verblijf ontbijt verzorgd in de kamer.
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ULTRA ALL INCLUSIVE CONCEPT
DE BARS

SULTAN BAR
16:00 –24:00
Onze hoofdbar is gelegen aan het terras van het zwembad en heeft zowel binnen –en buiten
zitgelegenheden.

LOBBY LOUNGE BAR
De Lobby bar is 24 uur geopend.

KERVANSARAY BAR
Er worden verschillende soorten dranken aangeboden tijdens de lunch en het diner.
Alcoholische dranken bij het ontbijt zijn niet mogelijk

*BOUGAINVILLEA BAR
09:00–24:00
Er worden verschillende soorten dranken aangeboden. De obers serveren drankjes aan de gasten die
op de zonnebedjes loungen, heel de dag gratis, alleen voor de Lake House gasten.

*BARCORAL BAR
09:00 - 18:00 / 23: 00-02: 00 Het biedt verschillende soorten alcohol en niet-alcoholische dranken

*THE BAR 10
09:00–18:00 /20:00 – 00:00 Het biedt verschillende soorten alcohol en niet-alcoholische dranken

*SUNSET BEACH BAR
10:00–00:00 Het biedt verschillende soorten alcohol en niet-alcoholische dranken

MINI BAR
Minibar in standaard en familiekamers is gevuld met frisdranken en water. De minibar wordt elke
dag bijgevuld, afhankelijk van het verbruik.
Mini-bar in Lake Houses en Deluxe Rooms is gevuld met frisdranken, water en bier. De minibar wordt
elke dag bijgevuld, afhankelijk van het verbruik.
Alle kamers hebben koffie- en thee faciliteiten.
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* Volgens de wet in Turkije is het verboden om elke vorm van alcoholische dranken te dienen en te
verkopen aan gasten jonger dan 18 jaar. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
* Alle bars en restaurants hebben een lokale en import-drankservice van de menukaart.
* Bij het ontbijt worden geen alcoholische dranken geserveerd.
* In alle bars is flesenservice niet beschikbaar.
* In het hoofdrestaurant worden alleen lokale drankjes geserveerd.
* In het hoofdrestaurant tijdens het diner is er een kledingvoorschrift voor alle gasten. (Degenen
die niet passen in de dresscode worden vriendelijk gewaarschuwd.)
* Het is verboden om voedsel te verwijderen buiten het restaurant vanwege hygiënische
omstandigheden. (Degenen die erop staan het voedsel te verwijderen, worden vriendelijk
gewaarschuwd.)
* Onze gasten worden geholpen als ze de status van voedsel allergie melden.
* Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen dagen, uren en locatie van services door Hotel
Management worden gewijzigd.
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SPEL / SPORT & ACTIVITEITEN (GRATIS):
• Hamam / sauna / stoombad
• Waterglijbanen
• Q2 Signature Fitness Center
• Binnen zwembad
• Mini voetbal
• Tafeltennis
• Dag- en avond animatie
• Mini Club-activiteiten
• Basketbal
• Strand volleybal
• Boccia, boogschieten, dart
• Badminton
• Aerobic
• Watergym
• Paraplu, ligstoelen, handdoeken
• Bibliotheek
• Tv Kamer
• Veilig
• Waterbal
• Yoga
• Tennis plaats zonder licht (reserveren noodzakelijk)

SPEL / SPORT & ACTIVITEITEN (Tegen betaling):
Spa & Wellness-behandelingen
Arts / Verpleegkundige behandelingen
Shops
Telefon, Fax Enz.
Was Service
Buggy verhuur
Auto verhuur
Tennis raket en baan met verlichting verhuur
Biljart
Gameland
Tennis lessen
Diversen van motor- en niet-motorfaciliteiten zijn tegen betaling.
Scuba Duiken
CYBER İnternet Cafe
Rolstoel verhuur
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