2020 YILI YAZ SEZONU OTEL TANITIM METNİ
TAM PANSİYON PLUS KONSEPT
Genel Bilgiler
Otelin Adı
Sınıfı
Adres
Telefon
Faks
Web sitesi
E-mail
Oda Sayısı
Yatak sayısı
Açılış Tarihi
Pansiyon Durumu
Konuşulan diller
Plaj
Konum
Havalimanı
En yakın yerleşim birimleri

: Pırıl Hotel Thermal &Beauty Spa
: 4* Hotel
: İnönü Mahallesi,Çevre Yolu,Çeşme –İZMİR/ TÜRKİYE
: + 90 232 444 0 232 /0232 712 75 74
: + 90 232 712 79 53
: www.pirilhotel.com
: info@pirilhotel.com / satis@pirilhotel.com
: 146
: 321+68=389 pax
: 2004
: Yarım Pansiyon/Tam Pansiyon
: Türkçe, İngilizce, Almanca
: Kumlu Çakıllı

Alışveriş merkezi

: İzmir Havalimanı
: Çeşme Marina
: İzmir
: Alaçatı&Sörf Merkezi
: Ildırı Köyü
: Ilıca& Plajları
: Ovacık Köyü
: Dalyanköy
: Çiftlikköy
: Kuşadası
: Sakız Adası(Pasaport gerekli)
: Bergama
: Çeşme Alper Çizgenakat Hastanesi
: Selçuk&Efes Antik Kenti
: Erithrai /Ildırı Ören Yeri
: Çeşme

Diğer
Kredi Kartları
Evcil Hayvanlar
Voltaj
Bedensel engelliler için
Sigara içilmeyen bölüm
Banyo ve Plaj havlusu değişimi
Çarşaf değişimi

: Visa, Master
: Kabul edilmiyor
: 220
: 1 oda
: Tüm kapalı mekanlar.
: Banyo havlusu 2 günde 1,peştamel Hergün değişim yapılmaktadır.
: Her üç günde bir yapılmaktadır.

Hastane
Tarihi mekanlar

( 80 km )
( 500 metre )
( 72 km )
( 10 km )
( 23 km )
( 7 km )
( 10 km)
( 4 km )
( 5 km)
(170 km )
(45 dk )
(180 km )
( 3 km )
( 155 km )
(23 km)
( 500 metre )

Odalar ve Özellikleri
Ekonomi Oda (27 adet)
18 m²
Min 2 - Max 2
Ana Bina
Standart Oda (54 adet)
18 m² - 20 m²
Min 1 - Max 2
Ana Bina
Junior Oda( 14 adet)
37 m²
Min. 2 - Max 3/2 +1
Ana Bina
Dubleks Oda( 36 adet)
42 m²
Min. 2 - Max 3/2 +1
Ana Bina

Odalar iki adet tek kişilik yatak ya da 1 adet çift kişilik yataktan oluşmaktadır. Odalar zemin katta,manzarasız ya da kara
manzaralıdır. Tüm odalarda dsmart yayınlı LCD TV direkt hatlı telefon , Laminant parke, fonksiyonel Duş-WC, saç
kurutma makinesi, minibar, split klima, elektronik kasa mevcuttur.Balkon bulunmamaktadır.
Bu odalar ilave yatak ve bebek yatağı almaz.
Odalar iki adet tek kişilik yatak ya da 1 adet çift kişilik yataktan oluşmaktadır. Odalar kara manzaralıdır. Tüm odalarda
dsmart yayınlı LCD TV direkt hatlı telefon , Laminant parke, fonksiyonel Duş-WC, saç kurutma makinesi, minibar, split
klima, elektronik kasa,balkon mevcuttur.
Bu odalar ilave yatak ve bebek yatağı almaz.
Odalar 1 yatak odası ve 1 salondan oluşmaktadır.Yatak odasında 1 adet çift kişilik yatak ya da 2 ayrı yatak
bulunmaktadır.Salonda kanepe açılıp yatak haline gelmektedir. Odalar havuz manzaralıdır. Tüm odalarda dsmart
yayınlı LCD TV ,direkt hatlı telefon , Laminant parke, fonksiyonel Duş-WC, saç kurutma makinesi, minibar, split klima,
elektronik kasa,balkon mevcuttur. Bu odalar ilave yatak almaz.
Odaların ,üst katında bir adet çift kişilik yatak ya da iki ayrı yatak ,alt katında 1 adet açılır kanepe bulunmaktadır. Alt
katta dsmart yayınlı LCD TV bulunmaktadır.1 adet fonksiyonel Duş-WC alt k
atta bulunmaktadır. Odalar kara ya da havuz manzaralıdır. Tüm odalarda direkt hatlı telefon , Laminant parke,
fonksiyonel Duş-WC, saç kurutma makinesi, minibar, split klima, elektronik kasa,balkon mevcuttur. Bu odalar ilave
yatak almaz.
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Family Oda (12 adet)
60 m²
Min. 4 - Max 5/4 +1
Ana Bina

Odalarda 2 yatak odası ve 1 salon bulunmaktadır.Ebeveyn odası yarı duvarla kapalı olup çift kişilik yatak
bulunmaktadır.Çocuk odasında iki ayrı yatak bulunmaktadır.Salonda 1 adet açılır kanepe bulunmaktadır.Odalar kara
manzaralıdır.Tüm odalarda direkt hatlı telefon , Laminant parke, fonksiyonel Duş-WC, saç kurutma makinesi, minibar,
split klima, elektronik kasa,balkon mevcuttur. Bu odalar ilave yatak almaz.

*Odalarda minibar (hergün) Soft içecekler ile doldurulmaktadır (ücretlidir.).

Toplantı İmkanları
Salon İsmi

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

M2

Tiyatro

Sınıf

Banket

Kokteyl

U Düzen

13,6

4,8

3,2

65

40

30

30

40

15

Dila Salonu

14

6,5

2,93

91

64

42

40

60

25

Ilıca Salonu

12

4,8

2,4

58

40

30

30

40

20

4,4

250

140

150

250

40

Alaçatı Salonu

Çeşme Salonu
AÇIK ALAN OLAN MEKANLAR
DİLAİLA BEACH

17

15

Banket

Kokteyl

1000

1500

Teknik ekjpmanlar ;Barcovizyon,Flipchart,Ses Sistemi,WİFİ internet,Perde, Telsiz Mikrofon, Kürsü.

Havuzlar ve Sahil ve SPA
Açık Havuz
Açık Havuz
Çocuk havuzu
Açık Termal Havuz
Kapalı Termal Havuz
Plaj

Tatlı Su
Tatlı Su
Tatlı Su
Termal Su
Termal Su

209 m²
115 m²
16 m²
16 m²
108 m²

Dilaila Beach ‘e olan otelimizin mesafesi 3,5 km’dir.Günde 4 defa ücretsiz shuttle hizmetimiz bulunmaktadır kum ve çakıldan oluşmaktadır. ( deniz
ayakkabısı önerilir) , iskele, platform,soyunma kabinleri, güneşlik, şezlong ve minderleri, peştamel ücretsiz sunulmaktadır.

SPA
CENTER

600 m²’lik SPA merkezinde;
1 buhar odası , 1 Sauna , 1 Türk hamamı ( karma) , Termal havuz,jakuzili termal havuz ve masaj odaları bulunmaktadır.

Eğlence
Gündüz
Akşam

: Masa tenisi, bilardo,kağıt oyunları ,tavla,okey bulunmaktadır. Otelde animasyon hizmeti bulunmamaktadır.
: Haftanın belirli günlerinde ,otelin belirlediği günlerde ve saatlerde canlı müzik.

Çocuklar için

: Çocuk oyun alanı açık alanda bulunmaktadır.

Barlar
Bar ismi

Yer

Çalışma saatleri

Açık
alan

Kapalı
alan

Alkolsüz soğuk
içecekler

Alkolsüz sıcak
içecekler

Alkollü soğuk
içecekler

Pırıl Bar

Ana
Restoran

07:00-13:00/19:3021:30

-

√

√

√

-

Lobi Bar

Lobby

00.00-24.00

-

√

√
√

-

Teras Bar

Havuz

10.0019.00/22:00/00:00

-

-

√

Dilaila Bar

Plaj

10.00-18.00

√

-

-

√

-

*Pırıl Bar yemek aralarında alkolsüz içecekler ,07.00-13:00 arası sıcak içecekler dahildir.
**Lobi Bar da 10:00-21:00 saatleri arasında su nescafe ve çay konsepte dahildir.Bu içeceklerin dışında tüm alkollü alkolsüz içecekler ve belirtilen saatin
dışında da bu içecekler de ücretlidir.
***Teras bar da 10:00-19:00 saatleri arasında su nescafe ve çay konsepte dahildir.Bu içeceklerin dışında tüm alkollü alkolsüz içecekler ve belirtilen saatin
dışında da bu içecekler de ücretlidir.
****Dilaila Bar da 10:00-18:00 saatleri arasında su nescafe ve çay konsepte dahildir.Bu içeceklerin dışında tüm alkollü alkolsüz içecekler ve belirtilen
saatin dışında da bu içecekler de ücretlidir.
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Yemek Saatleri
Çalışma Saatleri

Restoran İsmi

Büfe
Açık Büfe (Türk ve Dünya Mutfağı)
ünya Mutfağı)
Daraltılmış Açık Büfe Kahvaltı ,daraltılmış sıcak,soğuk,tatlı
ve salata büfesi

Kahvaltı

: 07.00 – 11.00

Pırıl Ana Restoran

Brunch

: 11.00 – 13.00

Pırıl Ana Restoran

A’la Carte Kahvaltı

: 09.00 – 14.00

Dilaila Beach

My Börekçim

: 12.00 – 16.00

Dilaila Beach

Börek çeşitleri

My Börekçim

: 14:00—17:00

Teras Bar

Börek çeşitleri

Akşam Yemeği

: 19.30 – 21.30

Pırıl Ana Restoran

A-la carte

: 12.00 – 18.00

Dilaila Beach

Oda Servisi

: 00.00 – 24.00

Pırıl

(rezervasyonlu / ücretli)

Organik köy kahvaltısı

Açık Büfe (Türk ve Dünya Mutfağı)
(rezervasyonlu / ücretli)

Seçmeli A’la Carte Menü

(ücretli)

Seçmeli A’la Carte Menü

Diyet Büfesi ana restaurantta bulunmaktadır.

TAM PANSİYON PLUS KONSEPT
Ücretsiz Servisler
Kahvaltı, brunch ve akşam yemeği açık büfe olarak, belirtilen barlarda 10:00-21:00 arasında self servis açık su,nescafe ve
çay.Konseptte belirtilen saatlerde yemeklerin yanında verilen meşrubatlar.Dilaila beach te my börekçim 12:00-16:00 saatleri
arasında ,Otelde teras barda my börekçim 14:00-17:00 arasında ,günde 4 defa plaja ücretsiz servis.Odalarda emanet kasa.
Otelin lobisinde, genel alanında, odalarda ve internet köşesinde kablosuz internet erişimi, kağıt oyunları,bilardo, hamam,
sauna, masa tenisi.2 ade yüzme havuzu ,1 adet açık termal havuz,1 adet kapalı termal havuz ,1 adet çocuk havuzu, Şemsiye,
şezlong, minder ve peştamel, ve otopark.

Ücretli Servisler
A’la Carte Kahvaltı(otelde ve plajda),Taze sıkılmış meyve suları, oda servisi ,özel kalite şaraplar, yerli ve yabancı alkollü
içecekler, özel şişe alkollü içecekler. Dilaila Beach A’la Carte (rezervasyonlu).Konsept saatlerinin dışında kalan sürelerde
otelde ve plajda soğuk sıcak tüm alkolsüz içecekler,tüm kutu ve şişe içecekler ,türk kahvesi.Odalardaki minibarlar ,masaj,
peeling, güzellik merkezi, telefon, faks ve fotokopi, çamaşırhane hizmetleri, doktor ve hemşire hizmeti, bebek bakıcılığı, İzmir
merkeze ulaşım servisi.
*Dilaila beach plaj açılışı 26.06.2020 itibarı ile olacaktır.30.09.2019 tarihine kadar açık olacaktır.
**Açık yüzme havuzları 26.06.2020 tarihi itibarı ile açık olacaktır.Sezon kapanışı hava koşullarına bağlı olacaktır.

ÖNEMLİ NOT
Verilen tüm hizmet ve aktiviteler hava koşullarına bağlı olup, koşullar müsait olmadığında bazı hizmetlerin verilmesi
mümkün değildir.

***!!!KONSEPTİMİZ 26 HAZİRAN 2020 ILE 30.09.2019 TARIHLERI ARASINDA GECERLIDIR !!!****
Operasyon saatleri ile yerlerin değişikliği hakkı , otel yönetiminde saklıdır.
ÖNEMLİ NOT
Verilen tüm hizmet ve aktiviteler hava koşullarına bağlı olup, koşullar müsait MAYIS olmadığında bazı hizmetlerin verilmesi mümkün
değildir.*
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