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Genel Bilgiler 
Otelin Adı  : Pırıl Hotel Thermal &Beauty Spa  

Sınıfı   : 5* Hotel 

Adres   : İnönü Mahallesi,Çevre Yolu,Çeşme –İZMİR/ TÜRKİYE 

Telefon   : + 90 232 712 75 74 

Faks : + 90 232 712 79 53 

Web sitesi : www.pirilhotel.com 

E-mail  : info@pirilhotel.com / satis@pirilhotel.com 

Oda Sayısı : 146 

Yatak sayısı : 316+68=384 pax 

Açılış Tarihi  
Renovasyon 

: 2004  
: 2020 

Pansiyon Durumu : Yarım Pansiyon 

Konuşulan diller : Türkçe, İngilizce, Almanca  

Plaj : Kumlu Çakıllı  

Otele Giriş Saati :15:00 

Çıkış Saati :12:00 

  
Konum 
Havalimanı : İzmir Havalimanı  ( 80 km )  

En yakın yerleşim  birimleri  : Çeşme Marina ( 500 metre )   

 : İzmir  
: Alaçatı&Sörf Merkezi 
: Ildırı Köyü 

( 72  km )  
( 10  km )  
( 23  km )  

 : Ilıca& Plajları ( 7 km )  

 : Ovacık Köyü                                                               ( 10 km) 

 : Dalyanköy                                                                               ( 4 km ) 

 : Çiftlikköy                                                                     ( 5 km)  

 : Kuşadası                                                                      (170 km )  

 : Sakız Adası(Pasaport gerekli)                                   (45 dk )  

 : Bergama                                                                     (180 km )  

Hastane : Çeşme Alper Çizgenakat Hastanesi                        ( 3 km ) 

Tarihi mekanlar  : Selçuk&Efes Antik Kenti ( 155 km )  

 : Erithrai /Ildırı Ören  Yeri                                          (23 km) 

Alışveriş merkezi : Çeşme ( 500 metre )         (  2  km ) 

   

Diğer 
Kredi Kartları : Visa, Master 
Evcil Hayvanlar : Kabul edilmiyor 
Voltaj : 220 
Bedensel engelliler için : 1 oda  
Sigara içilmeyen bölüm : Tüm kapalı mekanlar.  
Banyo havlusu değişimi : Banyo havlusu 2 günde bir değişimi yapılmaktadır 
Çarşaf değişimi : Her 3 günde bir yapılmaktadır. 

 
 

Odalar ve Özellikleri 

 
Standart Kara Manzaralı Oda (55 
adet) 
18  m² - 20 m² 
Min 1 - Max 2 
Ana Bina 

Odalar 2 adet tek kişilik yatak ya da 1 adet çift kişilik yataktan oluşmaktadır. Odalar  bahçe veya kara manzaralıdır. Tüm 
odalarda uydu yayınlı LCD TV, direkt hatlı telefon , Laminant parke, fonksiyonel Duş-WC, saç kurutma makinesi, 
minibar, split klima, elektronik kasa,balkon mevcuttur.Bu oda kategorisindeki tüm odalar 2020 yılında tamamen 
yenilenmiştir. 
Bu odalar ilave yatak ve bebek yatağı almaz.  

Standart Havuz Manzaralı Oda (26 
adet) 
18  m² - 20 m² 
Min 1 - Max 2 
Ana Bina 

Odalar 2 adet tek kişilik yatak ya da 1 adet çift kişilik yataktan oluşmaktadır. Odalar  havuz manzaralıdır. Tüm odalarda 
uydu yayınlı LCD TV, direkt hatlı telefon , Laminant parke, fonksiyonel Duş-WC, saç kurutma makinesi, minibar, split 
klima, elektronik kasa,balkon mevcuttur.Bu oda kategorisindeki tüm odalar 2020 yılında tamamen yenilenmiştir. 
Bu odalar ilave yatak ve bebek yatağı almaz.  

Junior Havuz Manzaralı Oda( 14  
adet) 
32-36 m²  
Min. 2 - Max 3/2 +1 

Odalar 1 yatak odası ve 1 salondan oluşmaktadır.Yatak odasında 1 adet çift kişilik yatak ya da 2 adet tek kişilik yatak 
bulunmaktadır.Salonda  kanepe açılıp yatak haline gelmektedir. Odalar  havuz manzaralıdır. Tüm odalarda uydu 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.Bu oda kategorisindeki tüm odalar 2020 yılında 

http://www.pirilhotel.com/
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Ana Bina tamamen yenilenmiştir. 
 
 
 

Dubleks Kara Manzaralı  Oda( 20  
adet) 
42 m²  
Min. 2 - Max 3/2 +1 
Ana Bina 

Odaların ,üst katında bir adet çift kişilik yatak ya da iki ayrı  yatak ,alt katında  1  adet açılır kanepe  bulunmaktadır.  Alt 
katta uydu yayınlı LCD TV bulunmaktadır.1 adet  fonksiyonel Duş-WC  alt katta bulunmaktadır. Odalar  kara  veya bahçe 
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.Bu odalar 2016 yılında tamamen 
yenilenmiştir..2020  yılında bakım çalışmaları yapılmıştır. 

Dubleks Havuz Manzaralı Oda( 9  
adet)  
42 m²  
Min. 2 - Max 3/2 +1 
Ana Bina 

Odaların ,üst katında bir adet çift kişilik yatak ya da iki ayrı  yatak ,alt katında  1  adet açılır kanepe  bulunmaktadır.  Alt 
katta uydu yayınlı LCD TV bulunmaktadır.1 adet  fonksiyonel Duş-WC  alt katta bulunmaktadır. Odalar 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.Bu odalar 2016 yılında tamamen 
yenilenmiştir..2020  yılında bakım çalışmaları yapılmıştır. 

Dubleks Aile Odası( 7  adet)  
42 – 60 M2 
Min. 3 - Max 4/2 +2 
Ana Bina 

Odaların ,üst katında bir adet çift kişilik yatak ya da iki ayrı  yatak ,alt katında  1 adet tek kişilik yatak ya da üst katta 
ilave bir adet tek kişilik yatak,alt katta 1  adet açılır kanepe  bulunmaktadır.  Alt katta uydu yayınlı LCD TV 
bulunmaktadır.1 adet  fonksiyonel Duş-WC  alt katta bulunmaktadır. Odalar  kara ya da havuz manzaralıdır. (Çoğu 
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.Bu odalar 2016 yılında tamamen 
yenilenmiştir..2020  yılında bakım çalışmaları yapılmıştır. 

Aile Odası  (12  adet) 
60 m²   
Min. 4 - Max 5/4 +1 
Ana Bina 

Odalarda  2 yatak odası ve  1 salon bulunmaktadır.Ebeveyn odası sürgülü kapılı olup çift kişilik yatak 
bulunmaktadır.Çocuk odasında iki ayrı yatak bulunmaktadır ve kapı mevcuttur.Salonda 1 adet açılır kanepe 
bulunmaktadır.Odalar bahçe veya 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.Bu 
odalar 2016 yılında tamamen yenilenmiştir. 2020  yılında bakım çalışmaları yapılmıştır. 

 
* “Oda minibarındaki ürünler hergün kontrol edilmekte, ürünler tüketildikçe yenilenmektedir (ücretlidir.).” 
 

   

Toplantı İmkanları 

Salon İsmi Uzunluk Genişlik Yükseklik M2 Tiyatro Sınıf Banket Kokteyl U Düzen 

Alaçatı Salonu 13,6 4,8 3,2 65 40 30 30 40 15 

Cafe Türk 13,6 4,8 3,2 65 40 30 30 40 15 

Ilıca  Salonu 12 4,8 2,4 58 40 30 30 40 20 

Çeşme Salonu 17 15 4,4 300 220 140 150 250 40 

AÇIK ALAN  OLAN  MEKANLAR Banket Kokteyl               

DİLAİLA BEACH   1000 1500               

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

  
Çeşme Salonu 2020 yılında tamamen yenilenmiştir. 
Toplantı salon kullanımı ve ekipmanlar ücretlidir. 

 
Havuzlar ve Sahil ve SPA  

Açık Havuz   (açık havuzlar hava koşullarına bağlı hizmet 
verecektir) 

Tatlı Su 209 m² 

Açık Havuz Tatlı Su 115 m²    

Çocuk havuzu (çocuk havuzu hava koşullarına bağlı hizmet 
verecektir) 

Tatlı Su  16 m²  

Açık Termal Havuz Termal Su  16 m²  

Kapalı Termal Havuz Termal Su 108 m²    

Plaj 

 
 
 
 

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, şemsiye, 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  ,dinlenme alanları,soyunma kabinleri ,spor salonu ve 
masaj odaları,kese köpük ve güzellik merkezi bulunmaktadır. 
09:00-19:00 saatleri arasında 12 ay boyunca hizmet vermektedir. 
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TERMAL 
Çeşme Ilıcaları, geçmiş tarihten günümüze kadar önemini korumuş şifalı su kaynaklarıdır. Sodyum klorürlü ılıca ve içmeler grubuna dahil suyun içeriği 
çok zengindir. Klorür, sodyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir, alüminyum, klor, brom, flor, sülfat, nitrat ve hidrosülfatın yanı sıra, belli 
oranlarda radyoaktif madde içermektedir. Temperatürü 62°C, radyoaktivitesi 7 eman, pH değeri 6.58’dir. Türkiye’nin en fazla su akıtan 
kaplıcasıdır. Total mineralizasyonu yüksektir. (2.720 mg/It). 
 
Çeşme Ilıcalan’ndaki şifalı su, sadece karadan değil, Yıldızburnu mevkiinde denizden de kaynamaktadır. Denizin jeotermal suya nazaran daha soğuk ve 
tuzlu olan suyu, sayısız şifalı kaynağın bulunduğu bu özellikli bölgede, sanki bir kaplıca ortamı yaratmakta, sıcaklık ortalaması 45°C’ye ulaşan suyun şifa 
etkisi daha da artmaktadır. Aslında Çeşme yöresindeki termal su, deniz suyunun magmaya inerek doğal yoldan ısınıp dezenfekte olduktan sonra termal 
suya dönüşmüş halidir. Bu nedenle şifa değeri, ülkemizdeki termal suların çoğundan daha yüksektir. 
Birçok hastalığın tedavisinde faydalıdır.Örneğin ;dejeneratif eklem rahatsızlıkları,romatizmal hastalıklar,sedef hastalığı,egzamalar,kalp dolaşım sistemi 
hastalıkları,ortopedik rahatsızlıklar,travmatik yaralanmalar gibi. 
Termal havuz derecesi 36-42 °C'dir.Termal suyumuz kaynaktan devamlı taze olarak gelmektedir.Suyun tuzlu olması ve yüksek minerallı bir yapıya 
sahip olmasından dolayı termal suyun rengi koyu yeşil ,kahverengi arasında değişir. 
6 yaş altı çocuklar için uygun değildir.Çocukların aile gözetiminde termal havuz kullanması uygundur. 
Termal alanlarda bone zorunludur. 

 

 
 
 

Eğlence 
Gündüz  : Masa tenisi, bilardo,langırt,dart,kağıt oyunları ,tavla,okey  bulunmaktadır. Otelde animasyon hizmeti bulunmamaktadır. 

Akşam  : Otelin belirlediği günlerde ve saatlerde canlı müzik ,otel canlı müzik vermeme hakkına sahiptir. 

Çocuklar için 
: Çocuk oyun alanı açık alanda bulunmaktadır.Mini Kulüp 01.06-30.08.2022 tarihleri arasında 04-12 yaş aralığı çocuklar için 
belirli saatte hizmet verecektir. 

 
 

Barlar 

Bar ismi Yer Çalışma saatleri Açık 
alan 

Kapalı 
alan 

Alkolsüz soğuk 
içecekler 

Alkolsüz sıcak 
içecekler 

Alkollü soğuk 
içecekler 

Ücretli 

Pırıl Bar  
Ana 

Restoran 
07:00-10:30 
19:00-21:30 

- √ Y Y Y √ 

Lobi Bar Lobby 00.00-24.00 - √ Y Y Y √ 

Teras Bar 
-3 .KAT 
HAVUZ 

10:00-24:00 √         √ 

 
Y 

 
Y 

 
Y √ 

Havuz Bar HAVUZ            10:00-18:00 √ - Y √ Y √ 

Dila Bar                           
Dilaila 
Beach 

10.00-18.00 √ - 
 

Y 

 
Y 

 
Y 

 
√ 

 
Barlarda tüm içecekler ücretlidir. 
 
Yemek Saatleri 

 Çalışma Saatleri Restoran İsmi  Büfe 

Kahvaltı  : 07.00 – 10.30 Pırıl Ana Restoran   ücretsiz Açık Büfe  

Kahvaltı  Pazar 
günleri 

: 07.00 – 11.00 Pırıl Ana Restoran   ücretsiz Açık Büfe  

A’la Carte Kahvaltı : 09.00 – 13.00 Dilaila Beach (rezervasyonlu / ücretli)  Organik köy kahvaltısı  

Akşam Yemeği  : 19.00 – 21.30 Pırıl Ana Restoran ücretsiz Açık Büfe (Türk ve Dünya Mutfağı) 

Akşam Yemeği A’la 
carte 

: 19:00-21:30 Dila A’la carte Restoran 
(rezervasyonlu-
ÜCRETSİZ) 

Dünya Mutfağından bir adet A’LA CARTE 
MUTFAK(KONTENJANLI) 

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

Snack Servisi : 12:00  - 18:00 Teras Cafe    Ücretli                                        Pizza ,Pide,Hamburger vs Seçmeli A’la Carte Menü  

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

 

*** Düşük sezonda doluluk durumuna göre büfe konseptini set menü olarak servis edebilir. 
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YARIM PANSİYON KONSEPT 

 

Ücretsiz Servisler 
 

 Kahvaltı ve akşam yemeği açık büfe olarak ana restoranda servis edilir.Kahvaltıda çay ve nescafe ,akşam yemeğinde su . 

 A’LA CARTE AKŞAM YEMEĞİ rezervasyonlu ve ücretsiz olarak 01 Mayıs -30 Eylül tarihleri arasında geçerlidir. 

 Dilaila Beach’e belirli saatlerde gidiş – dönüş servis hizmeti. 

 Odalarda emanet kasa. 

 Odalarda kettle ,çey ve nescafe set-up’ları.Odalarda günlük 1,5 lt şişe su. 

 Otelin lobisinde, genel alanında, odalarda ve internet köşesinde kablosuz internet erişimi 

 Kağıt oyunları,bilardo, masa tenisi,langırt,dart 

 Mini kulüp 01.06-30.08 tarihleri arasında 4-12 yaş aralığı çocuklar için belirli saatlerde 

 Aqua Life Spa ‘da hamam, sauna, ,buhar odası,dinlenme alanı,soyunma odaları,duş alanları, 1 adet kapalı termal havuz ,1 adet 
kapalı jakuzili termal havuz,spor salonu  (Karma ) 

 2 adet yüzme havuzu,çocuk havuzu,1 adet açık termal havuz 

 Açık otopark. 

 Çölyak hastalığı olan ve glütensiz beslenmek isteyen misafirlerin, rezervasyon esnasında alerji formu doldurup tesise iletmeleri 
durumunda; tüketebilecekleri yiyecekler belirlenerek, kişiye özel menü imkanı sunulmaktadır.  

 Yarım Pansiyon konaklamalar akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah 
kahvaltısı ile son bulur. 

Ücretli Servisler 
 

 Oda Servisi 7/24 

 Spa Bakımları ;Masaj çeşitleri (medikal ,bali ,anti stress vs ) ,güzellik bakımları ,kese köpük  

 Çamaşırhane,ütü ve kuru temizleme hizmetleri 

 Odalarda bulunan Minibarlar konaklama süresince hergün doldurulur  

 Giriş gününde alınacak olan kahvaltı  

 A’la Carte Kahvaltı 

 A’la Carte (Dilaila Beach) 

 Snack Servisi 

 Taze sıkılmış meyve suları  

 Otelde ve plajdaki açık olan barlar ve satış birimlerindeki alkollü ve  alkolsüz tüm içecekler 

 Ankesörlü telefon 

 Telefon /fotokopi 

 Market 

 Kuaför 

 Bebek bakıcılığı 

 Havaalanı transferi 

 Doktor ve hemşire hizmetleri 

 Resepsiyonda kasa 

 Erken giriş /geç çıkış talepleri 

 Pırıl Patisserie 

 Dondurma 

*Dilaila beach plaj açılışı 16.05.2022  itibarı ile olacaktır.Plaj 30.09.2022 tarihine kadar açık olacaktır.  
**Açık yüzme havuzları   16.05.2022 tarihi itibarı ile açık olacaktır.Sezon kapanışı hava koşullarına bağlı olacaktır. 
***Dila A’la Carte restoran 01.05.2022-30.09.2022 tarihleri arasında hizmet verecektir. 
****Mini kulüp 4-12 yaş çocuklar için 01.06.2022-30.08.2022 tarihleri arasında hizmet verecektir. 

ÖNEMLİ NOT 
 

Verilen tüm hizmet ve aktiviteler hava koşullarına bağlı olup, koşullar müsait olmadığında bazı hizmetlerin verilmesi 
mümkün değildir. 

***!!!KONSEPTİMİZ 01 NISAN 2022-30.09.2022 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 değildir.* 


