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2022 VIP UCRETLI BALAYI PAKETİ 1 

 

 Misafir İlişkileri Yetkilisi tarafından Karşılama – Uğurlama, 
 Müsaitlik durumunda odaya erken giriş ve geç çıkış imkanı,  
 Dublex oda rezervasyonu olan balayı çiftlerine havuz manzaralı jakuzili küvetli oda seçeneği 

imkanı  
 Müsaitlik durumuna göre rezervasyon yapılan odanın bir üst kategorisindeki odada 

konaklama imkanı 
 Giriş günü balayı konseptinde canlı çiçeklerle romantik oda süslemesi 

 Talep doğrultusunda ilk sabah odaya istenilen saatte kahvaltı servisi veya Dilaila Beach’te 
deniz manzaralı serpme köy kahvaltısı 

 Odaya Giriş Günü Meyve tabağı, Şarap, çerez, vip tatlı tabağı set–up’ı atılması, 
 Odaya Bornoz – terlik, diş fırçası, sabun vs set up’ların atılması 
 A la carte restoranda misafirin belirleyeceği bir gün 2 kişilik masa rezervesi ve masa 

süslemesi, 1 şişe kırmızı veya beyaz şarap  
 Konaklamanın son gecesi odaya Turn Down Hizmeti  
 Konaklama günlerinde Spa Center’da çiftlere özel 2 adet Klasik İsveç Tam Vücut masajı 50 dk  

 
*** Bu paket minimum-minimum 3 gece konaklama alacak olan misafirler için geçerli olacaktır. 
 
***Yukarıdaki paket için ödenecek ücret ; 1999,00 TL  olup ,fiyata KDV dahildir ve bu fiyattan ayrıca 
komisyon ödenmez. 
 
 
 
 
Not: Balayı paketinden yararlanmak isteyen çiftlerin, evlilik tarihinden itibaren üç ay içinde 
yapacakları konaklamalar için rezervasyon esnasında evlilik cüzdanlarını göstermeleri gerekiyor. 
 

Pırıl Hotel Thermal &Beauty Spa 
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2022  UCRETLI BALAYI PAKETİ 2 

 
 Misafir İlişkileri Yetkilisi tarafından VIP karşılama ve uğurlama 

 Dublex oda rezervasyonu olan balayı çiftlerine havuz manzaralı jakuzili küvetli oda seçeneği 
imkanı  

 Müsaitlik durumuna göre rezervasyon yapılan odanın bir üst kategorisindeki odada konaklama 
imkanı 

 Müsaitlik durumunda odaya erken giriş ve geç çıkış imkanı,  

 Plajda konaklama boyunca şezlong ve şemşiye rezervasyonu 

 Plajda bungalov masaj odasında çifte özel  Anti Stress Masajı 50 dk 

 Yastık Menüsü 

 Odaya Bornoz – terlik, diş fırçası ,sabun vs set up’ların atılması 

 Çıkış gününe kadar tüm gün odaya Turn Down Hizmeti 

 Giriş günü özel şekilde canlı çiçeklerle romantik oda süslemesi  

 Full mini bar dolumu ve yenilenmesi kırmızı şarap (18 cl), beyaz  şarap (18 cl),  Efes Bira (33 cl), 
Fanta (33 cl), Kola (33 cl), Kola-Zero (33 cl), Sprite (33 cl),vişne suyu (33 cl), fuse tea şeftali (33 
cl), Soda (33 cl), Su 2 adet (0.5 cl), enerji içeceği (33 cl) Çikolata, fıstık.  

 Giriş günü odaya Köpüklü Şarap, Kuruyemiş ve VIP Balayı Set-Up atılması  

 Konaklama boyunca 1 kez olmak üzere A la carte restoranlarından herhangi birinde özel akşam 
yemeği, 1 şişe kırmızı veya beyaz şarap  ve yemek sonrası kalp şeklinde pasta sunumu.  

 Talep doğrultusunda ilk sabah odaya istenilen saatte kahvaltı servisi veya Dilaila Beach’te 
deniz manzaralı serpme köy kahvaltısı  

 Talep doğrultusunda çıkış gününe kadar odaya günlük gazete servisi 

 A la Carte Restoran rezervasyonlarında öncelik hakkı 

 
 

*** Bu paket -maksimum 3 gece konaklama alacak olan misafirler için geçerli olacaktır. 
***Yukarıdaki paket için ödenecek ücret ; 2499,00 TL  olup ,fiyata KDV dahildir ve bu fiyattan ayrıca 
komisyon ödenmez. 
 
Not: Balayı paketinden yararlanmak isteyen çiftlerin, evlilik tarihinden itibaren üç ay içinde 
yapacakları konaklamalar için rezervasyon esnasında evlilik cüzdanlarını göstermeleri gerekiyor. 
 

Pırıl Hotel Thermal &Beauty Spa 
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