منتجع و سبا سلقه بيش
2022 الموسم الصيفي لعام
(30.04.2022-16.10.2022)
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منتجع و سبا سلقه بيش ريزورت
فندق حالل – خالي من الكحول – شامل كل شي

نوع الخدمه

سنة 1997

إنشاء الفندق

تركيا  /انطاليا  /ماناوغات  – 07600مركز كيزيالغاش السياحي

العنوان

شركة اخوان كورتاش للسياحه

المستثمر

+90 242 748 72 80

هاتف

30.04.2022 – 16.10. 2022

موسم التشغيل

+90 242 748 72 93-94

فاكس

106.000 m²

مساحة الفندق

www.selgebeachhotel.com

الموقع األلكتروني

info@selgebeachhotel.com

البريد األلكتروني

الموقع و المواصالت
م0

المسافة للبحر

75 km

مطار انطاليا

باص – تاكسي – خدمة توصيل كبار الشخصيات

المواصالت

12 km

منطفة – ماناوغات و سيده

الترحيب و الوداع
حجز الطاوالت بالمطعم الرئيسي لضيوفنا من ذوي األحتياجات الخاصه

الترحيب بالضيوف في ردهة الفندق  -اللوبي

األستفسار من ضيوفنا عن وجود حساسية ألي مأكوالت و اعالم الطباخين

مرافقة كبار الشخصيات حتى الغرفه

خدمة صف السيارات

خدمة تقديم المشروبات للكبار و االطفال

يتم نقديم الماء ومنديل بالكولونيا و الحلوى بالنعناع عند الوداع

كولونيا و وجبات خفيفة

انواع البطافات األئتمانية المقبولة
ماستر كارد

فيزا

الخدمات المجانية

الخدمات المدفوعة
كرسي المقعدين

منصة البهلوان – للكبار و
االطفال
ملعب تينيس و معدات اللعب –
دفع تأمين

مطعم اال كارت – يقدم وجبتين
باليوم
حمام تركي و غرفه ساونا
مركز العاب – بيالردو – بالي
ستيشن  4و  – 5سباق سيارات

المغسلة

خدمة الغرف

عربة اطفال

خدمة تسجيل الدخول المكبر و الخرودج المتأخر
– حسب األتاحه

هاتف مراقبه االطفال – دفع
تأمين

خدمة جليسة االطفال  -لالطفال فوق سن الثالثة

دروس تعليم السباحه

العاب مائية

نادي صحي

خدمة غسيل السيارات لضيوف اجنحة الجاكوزي

طبيب – صالون حالقة – مصور فوتوغرافي

حفالت مباشرة

مصف سيارات

شبكة واي فاي فل كل الفندق

خدمات التسوق
متجر اكسسوارات

متجر بضائع

محل بوتيك

مصور فوتوغرافي

تأجير السيارات

محل بيع مختلف انواع الحلويات
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الغرف
المبنى الرئيسي  5طوابق
غرفه ديلوكس مطله عالباحه األرضيه او مطله عالبحر ,غرفه ستاندرد مطلة عالباحة األرضيه او مطله عالبحر
غرفه ديلوكس عائلية مطلة عالباحه األرضيه او عالبحر ,غرفه ستاندرد عائلية مطله عالباحه األرضيه او عالبحر
جناح جاكوزي

غرف الفندق

749
الفندق

سرير

1599

غرفه ديلوكس عائلية
مطله عالباحة
األرضيه او عالبحر

√

√

√

√

√

خزنة

√

√

√

√

√

واي فاي

√

√

√

√

√

مكيف سبليت

√

√

√

√

√

ساتياليت و تلفزيون ليد

√

√

√

√

√

أرضيه باركية خشبية

√

√

√

√

√

جهاز تنشيف الشعر

√

√

√

√

جناح جاكوزي

غرفه ستاندرد عائلية
مطله عالباحة
األرضيه او عالبحر

غرفه ديلوكس
مطلة عالباحة
األرضيه او البحر

غرفه ستاندرد
مطلة عالباحة
األرضيه او البحر

√

√

√

√

√

شرفة

√
√

√
√

√

√
√

محتويات الغرف

√

√

حمام

√

مجموعة منتجات لألستحمام

√

حوض استحمام

√

نعال

√

رداء الحمام – باث روب

√

√

√

√

√

مجموعة الشاي و القهوة

√

√

√

√

√

ميني بار متنوع

√

√

√

جهاز قياس الوزن

√

√

√

√

√

القران الكريم

√

√

√

√

√

سجادة صالة

√

ماكينة نيسبريسو

√

جاكوزي
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ميزات الغرف

مترا مربعًا وتتكون من سرير مزدوج وسرير مفرد .الحد األقصى لإلقامة هو  3بالغين وطفل واحد .داخل الغرفة؛ بانيو ومجفف شعر
تبلغ مساحة غرفنا القياسية ً 40
ومنتجات حمام ومكيف سبليت وخزنة وتلفزيون بشاشة ال سي دي ,واي فاي وشرفة وسجادة صالة وميني بار غني 10 .غرف ستاندرد مطلة على الباحة األرضيه
للنزالء من ذوي االحتياجات الخاصة

غرفه ستاندرد
مطله عالباحة األرضيه او البحر

مترا مربعًا وتتكون من سرير مزدوج وسرير مفرد .الحد األقصى لإلقامة هو  3بالغين وطفل واحد .داخل الغرفة؛ دش  ،مجفف شعر ،
تبلغ مساحة غرفنا الفاخرة ً 40
مستلزمات الحمام  ،مكيف سبليت  ،خزنة  ،تلفزيون بشاشة ال سي دي  ,واي فاي  ،شرفة  ،كرسي بذراعين  ،ميزان  ،سجادة صالة وميني بار غني

غرفه ديلوكس
مطله عالباحة األرضيه او البحر

مترا مربعًا وتتكون من غرفتي نوم وحمام واحد .الحد األقصى لإلقامة هو  4بالغين وطفل واحد .داخل الغرفة؛ بانيو ومجفف
تبلغ مساحة غرفنا العائلية القياسية ً 55
شعر ومنتجات حمام ومكيفان منفصالن وخزنة وجهازي تلفزيون بشاشة ال سي دي ,وواي فاي وشرفة وسجادة صالة وميني بار غني

غرفه ستاندرد عائلية مطله عالباحة األرضيه او
البحر

مترا مربعًا وتتكون من غرفتي نوم وحمامين .الحد األقصى لإلقامة هو  4بالغين وطفل واحد .داخل الغرفة؛ دش ومجفف شعر
تبلغ مساحة غرفنا العائلية الفاخرة ً 80
ومستلزمات حمام ومكيفين سبليت وخزنة وشاشات تلفزيون ال سي دي ,وواي فاي وشرفتين وكراسي بذراعين وميزان وسجاد صالة وميني بار غني

غرفه ديلوكس عائلية مطله عالباحة األرضيه او
البحر

مترا مربعًا  ،وتتكون من غرفة نوم وقسم به جاكوزي .الحد األقصى لإلقامة هو شخصان بالغان وطفل واحد .داخل
تحتوي أجنحتنا على جاكوزي ويبلغ عرضها ً 55
الغرفة؛ دش  ،مجفف شعر  ،مستلزمات حمام خاصة  ،باث روب حمام  ،مكيفان منفصالن  ،خزنة  ،تلفزيون بشاشة  2ال سي دي  ،واي فاي  ،شرفة  ،كرسي
بذراعين  ،ميزان  ،سجادة صالة  ،ميني بار غني  ،ضيافة كبار الشخصيات وآلة قهوة نسبرسو

جناح جاكوزي
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فندق حالل – خالي من الكحول – شامل كل شي
خدمة المشروبات على مدار  24ساعة في مقهى اللوبي وكوكتيالت غير كحولية عالية الجودة بكل المقاهي

مطعم الباتيسري نقدم لك ستاربكس بكل فخر

مجموعة متنوعة غنية من الكعك والسندويشات والبسكويت والمشروبات الساخنة مقدمة في تراس مطعم
الباتيسري

مجموعة واسعة من المشروبات والطعام في الميني بار

المقاهي
24 Hours

مقهى اللوبي  /الردهة

10:00-18:00

)بركة سباحة الرجال( مقهى الحديقة

10:00-18:00

)قسم السيدات( مقهى الحديقة السرية

10:00-24:00

)بركة السباحة المختلطة( مقهى بركة السباحة

10:00-18:00

)الشاطىئ( مقهى تركواز

10:00-23:00

تراس مطعم الباتيسري

19:00-23:00

تراس مطعم االوسمانلي

مطاعم سناك  /وجبات خفيفه
ساعات الخدمه

الموقع

المطعم

12:00 - 16:00

بركة سباحة الرجال

حديقة سناك

بوفيه مفتوح – 12:00 - 16:00

قسم السيدات

حديقة سناك السرية

12:00 - 16:00

بركة السباحه المختلطه

مقهى بركة السباحه

12:00 - 16:00

قسم السيدات و طريق الشاطئ

خيمه غوزلبمه

بوفيه مفتوح – 12:00 - 16:00

الشاطئ

مطعم تركواز

12:00 - 22:00

المبنى الرئيسي

تراس مطعم الباتيسري

16:00 - 17:000

مقهى بركة سباحة السيدات

الشاي و الكعك

16:00 - 18:00

مقهى بركة السباحة

وافل

بالتناوب بين حمام السباحة للسيدات وبركة الرجال ،
وحمام السباحة المختلط  ،ومقهى الشاطئ  ،وتراس
مطعم الباتيسري

ايس كريم

بالتناوب بين بركة السيدات وبركة الرجال 16:00 - 14:00
مقهى الشاطئ والمسبح المختلط 18:00 - 12:00
تراس مطعم الباتيسري 22:00 - 12:00
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المطاعم
الموقع

ساعات العمل
األفطار
07:00 - 10:00
 10:00 - 10:30افطار متأخر
غداء
12:30 - 14:30
عشاء
18:30 - 21:00
األفطار
07:00 - 12:00
غداء
12:30 - 17:30
عشاء
18:30 - 21:00
عشاء متأخر
00:00 - 07:00
12:00 - 16:00

المطعم

نوع الخدمة

المطعم الرئيسي

بجانب بركة السباحة

بوفيه مفتوح

المبنى الرئيسي

اال كارت – من القائمة

مطبخ انديغو العالمي

الشاطىئ

سناك – وجبات خفيفة

مطعم تركواز

غداء

يتوفر بوفيه لألطفال وبوفيه النظام الغذائي في المطعم الرئيسي  -الحميه

مطاعم اال كارت – من القائمة
األصناف

نوع الخدمة

المطعم

ساعات العمل
19:00-21:00

مختارات المطبخ العالمي

عشاء  -اال كارت – من القائمة

مطبخ انديغو العالمي

19:00-21:00

مختارات السمك والكباب

عشاء  -اال كارت – من القائمة

مطعم تركواز

يقدم الخدمة مجانًا مع الحجز بين  15.06.2022و 15.09.2022

برك السباحة

المساحه

العمق ســــم

بركة سباحة داخلية

الموقع

البركة

1330

160

√

حمام سباحة السيدات – العاب مائية

367

120

√

حمام سباحة السيدات – ال يوجد العاب مائية

800

155

)داخل المنتج الصحي/سبا( حمام سباحة السيدات الداخلي

√

1500

160

√

بركة سباحة الرجال

3700

160

√

بركة السباحة المختلطة

90

40

√

حمام سباحة لألطفال (أمام النادي الصغير)

200

40

√

حمام سباحة لألطفال (قسم السيدات)

26

40

√

حمام سباحة لألطفال ( داخل المنتج الصحي  /سبا السيدات)
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زالجات مائية للبالغين
زالجات في مسبح السيدات عدد 4

زالجات في مسبح الرجال عدد 4
زالجات مائية لألطفال

حديقة مسبح على شكل سفينة قراصنة في قسم السيدات

زالجات لألطفال في المنطقة المشتركة

المنتجع الصحي  /السبا
حمام تركي  ،ساونا  ،مركز للياقة البدنية
فرك  ،رغوة  ،تدليك
مسبح داخلي
غرفة البخار
جاكوزي
حالق

المنتجع الصحي للسيدات  /سبا السيدات

حمام تركي  ،ساونا
مساج
حمام رغوة

المنتجع الصحي للرجال  /سبا الرجال

رغوة  ،مقشر  ،مساج للعناية بالبشرة والجسم  ،جاكوزي ومصفف شعر

مدفوعة – غير مجانية

ميني كلوب
بين  ، 30 :22-30 :18 ، 00 :17-00 :14 ، 00 :12-00 :10ألعاب أطفال (من  4إلى  12عا ًما)  ،رسم  ،ميني ديسكو  ،ميني سينما  ،احتفال بعيد ميالد  ،فنون الرسم  ،الرسم بالرمل وعلى القميص
(.مدفوع األجر) نشاط عام في النادي الصغير .توجد غرفة للعناية بالطفل  ،وغرفة نوم  ،ومسبح كرة  ،وزاوية أحجية  ،وزاوية كاريوكي

الترفيه والنشاطات
برامج مختلفة لمدة  7أيام ؛ حفالت موسيقية مع مشاهير الفنانين مرتين في األسبوع في شهري يوليو وأغسطس  ،موسيقى حية  ،حفلة سيدات  ،مجموعات عرض دولية  ،عروض ،
مسابقات  ،أمسية تركية

البرنامج المسائي

ألعاب البلياردو  ،العاب قابلة للنفخ  ،كرة الماء  ،السهام  ،األيروبيك  ،المسابقات  ،الكرة الطائرة الشاطئية ،مسابقات برنامج الناجي  ،البطوالت  ،البندقية الهوائية  ،رمي الجلة

البرنامج اليومي /
النهاري
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شهر العسل
اإلفطار في الغرفة
صورة مجانية 1
طبق فاكهة
طبق حلويات تركي
شوكوالتة على شكل قلب
شوكوالتة فراولة
معكرون
زخرفة الغرفة
بطاقة االحتفال  /معايدة و تهنئة
)للعشاء(  A'la Carteحجز طاولة في مطعم
ضيافة كبار الشخصيات
ومرافقة إلى الغرفة  VIPترحيب

الرعاىة الصحية
خدمة الكوادر الصحية على مدار  24ساعة في مكتب الطبيب (مدفوعة األجر) الطبيب

العناية بالطفل  /الرضيع
خدمة عربة أطفال (مدفوعة)

حمام األطفال ونونية األطفال إذا لزم األمر

العاب خارجية في المطعم الرئيسي

خدمة الطعام المناسبة لألطفال في المطعم الرئيسي

العاب خارجية

امكانية التعقيم في المطعم الرئيسي

رعاية أطفال اختيارية مدفوعة األجر فوق سن  3سنوات

وحدة رعاية الطفل في المراحيض العامة

نادي صغير وأنشطة ترفيهية لألطفال

جهاز مراقبة الطفل (إيداع)

طاقم النادي الصغير مدرب على رعاية األطفال

مريلة وكرسي لألطفال في المطعم الرئيسي

خدمات ذوي األحتياجات الخاصه
مصعد الكرسي المتحرك (متوفر في غرف الرجال والسيدات والمسبح المشترك)

منحدر يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة ومداخل مرفق

خدمة المشروبات في المسبح والشاطئ

غرف مخصصه و مصممه لئوي األحتياجات الخاصه في الطابق األرضي

كرسي متحرك على الشاطئ

مرحاض خاص في األماكن العامة

الحيوانات األليفة غير مسموح بها في الفندق »
يحظر في الفندق استخدام ألواح التزحلق  ،والدراجات  ،والزالجات  ،والطائرات بدون طيار  ،والدراجات النارية»
وقت تسجيل الدخول إلى الفندق هو  15:00وتسجيل المغادرة الساعة »11:00
يحتفظ منتجع و سبا سلقه بيش بالحق في إجراء أي تغييرات  ،مع مراعاة ظروف الطقس  ،دون إبالغ األشخاص  /المؤسسات الثاني والثالث»
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