
 
TAM PANSİYON PLUS KONSEPT 

Barlar 

Bar ismi Yer Çalışma saatleri Açık 

alan 

Kapalı 

alan 

Alkolsüz soğuk 

içecekler 

Alkolsüz sıcak 

içecekler 

Alkollü soğuk 

içecekler 

 

Pırıl Bar  
Ana 

Restoran 

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

21:30 
- √ √ √ -  

Lobi Bar Lobby 00.00-24.00 - √ - √ -  

Teras Bar Havuz 
10.00-

19.00/22:00/00:00 
- √ 

- √ - 
 

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. 

 

Yemek Saatleri 

 Çalışma Saatleri Restoran İsmi  Büfe 

Kahvaltı  : 07.00 – 11.00 Pırıl Ana Restoran  Açık Büfe (Türk ve Dünya Mutfağı) 

ünya Mutfağı) Brunch : 11.00 – 13.00 Pırıl Ana Restoran  
Daraltılmış Açık Büfe Kahvaltı ,daraltılmış sıcak,soğuk,tatlı 

ve salata büfesi 

A’la Carte Kahvaltı : 09.00 – 14.00 Dilaila Beach (rezervasyonlu / ücretli)  Organik köy kahvaltısı  

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  Açık Büfe (Türk ve Dünya Mutfağı) 

A-la carte  : 12.00 – 18.00 Dilaila Beach (rezervasyonlu / ücretli) Seçmeli A’la Carte Menü 

Oda Servisi : 00.00 – 24.00 Pırıl  (ücretli) Seçmeli A’la Carte Menü 

 

Diyet Büfesi ana restaurantta bulunmaktadır. 

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.  

 


