
SUHAN 360 KONSEPT  

 

Otelden ayrılış saatimiz 12.00’dir. Erken giriş 

ve/veya geç çıkış yapan ve konseptimizden faydalanmak 

isteyen misafirlerimiz için yarım günlük kullanım 

paketlerimiz ekstra hizmetinize sunulmaktadır. Ekstra 

hizmetlerimizden faydalanmak için otel 

resepsiyonumuza başvurmanızı rica ederiz. 

KONSEPT DETAYLARI 
YİYECEKLER 

 
Misafir sayısının yoğunluğuna göre öğle yemekleri 
set menü veya açık büfe olarak servis edilmektedir. 

 

Glütensiz menüler talebe göre taze olarak 

hazırlanmaktadır. C/IN esnasında misafir 

ilişkilerine ya da resepsiyona bilgi verilmelidir. 

 

 
ODA KARTI 
 

Tesiste konakladığınız süre zarfında oda kartınız 

kimlik belgesi önemine sahiptir. Kartınızın 

kaybolması durumunda lütfen acilen resepsiyona 

bilgi veriniz,  bu durumdan doğabilecek 

zararlardan otelimiz sorumlu değildir. Kartınızı 

kaybetmeniz durumunda tarafınızdan 10 Euro 

ücret tahsil edilmektedir. 

 

 

PLAJ HİZMETİ 

 

Otel alanımız içerisinde plaj hizmetimiz 

bulunmamaktadır.Tesisimizin anlaşmalı olduğu 

Beach Club’a gün içerisinde servis bulunmakta 

olup, yiyecek ve içecek hizmeti ücretlidir.  
 

HAVLU KARTI 
 

Havlu servisimiz ücretsizdir. Günde bir defa havlu 
hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Otelimizden 
ayrılışınız esnasında havlu kartınızı resepsiyona 
teslim etmeyi unutmayınız. Kartın teslim 
edilmemesi durumunda havlu bedelimiz olan 10 
Euro ücret tarafınızdan tahsil edilmektedir. 

 

 
 

İÇECEKLER ve MİNİBAR 

Tesisin belirlediği markalardaki yerli alkollü, alkolsüz 

içecekler ücretsiz. Premium sınıf yerli ve yabancı 

içecekler ücretlidir. Kokteyl Menüsünde ki tüm 

kokteyller ücretsiz olarak servis edilmektedir.Türk 

Kahvesi ücretlidir. 

 

 
Minibar; Pandemi önlemleri çerçevesinde bu 

hizmetimiz geçici olarak durdurulmuştur. 

 
Yemek saatlerinde tesisin belirlediği markalardaki 

yerli alkollü, alkolsüz içecekler ücretsiz. Premium 

sınıf yerli ve yabancı içecekler ücretlidir. Konsept 

dâhilinde servis edilmektedir. 

 
 

DİĞER BİLGİLER 
 

Konsept dâhilindeki servis alanlarından odalara 

çıkarılacak yiyecek ve içecekler ücretlendirilir. 

 
Oda servisi ücretlidir ve Room Servis Menüsü ile 24 

saat hizmet verilmektedir. Çamaşırhane ve odalarda 

dış hat telefon kullanımı ekstra ücrete tabidir. 

 
 

. 

 

H.D İÇECEK KONSEPTİ VE SERVİSLERİ 

LOBBY BAR 10:00-00:00 

BEŞ ÇAYI 17:00 - 18:00 

Her şey dahil konseptimize dahil olan Lobby Bar 10:00-00:00 saattleri arasında  
açık olup yerli alkollü, alkolsüz (tesisin belirlediği) ve kokteyl menüsünde ki tüm 

kokteyller servis edilmektedir. Tüm şişeli ve kapalı ürünler extra ücretle servis 
edilmektedir. 

 

ANA RESTAURANT 

Ana Restoranımız Lobby katındadır (0)    

KAHVALTI AÇIK BÜFE 07:00 10:00 

GEÇ KAHVALTI MİNİ BÜFE 10:00 10:30 

ÖĞLE YEMEĞİ AÇIK BÜFE 12:30 14:30 

AKŞAM YEMEĞİ AÇIK BÜFE 19:00 21:00 

GECE ÇORBASI  00:00 01:00 

SNACK 

LEZZETLERİ 

Snack Restoranımız Lobby katındadır (0)   

SNACK RESTAURANT 
 

15:00 17:00 

Konsept dâhilinde snack restoran menümüzde bulunan yiyecek ve içecekler servis 

edilmektedir. 

 



SUHAN 360 CONCEPT  

 

Our check-out time is 12:00. For our guests who 

want to use our concept during the early check- in 

and/or late check-out period, please contact our 

reception for half-day usage packages. 

CONCEPT DETAILS 
FOOD 
 

Gluten-Free Menus are freshly prepared. During 
the C/IN, please contact the Guest Relations 
department or the reception desk. 
 
 
ROOM CARD 
 

Your room card is as important as your ID card. If 
you lost your room card, please inform the 
reception immediately, and our hotel will not be 
responsible for any expense that may arise in this 
situation. If you lose your card, you will be 
charged 10 Euro. 

 
 
BEACH SERVICE 
 

We don’t have a beach in hotel area.There is a 

shuttle service from hotel to beach club. We do not 

have free food and beverage service in beach 

club. 

 

 

TOWEL CARD 
 

Our towel service is free. When you leave our 
hotel, deliver your towel card to reception. If you 
do not deliver the card, you will be charged a towel 
fee of 10 Euro. 

 
 

 
 

BEVERAGES & MINIBAR 
 

Local alcoholic and non-alcoholic drinks are free of 

charge. Premium class local and import drinks are 

extra of charge. All cocktails in the cocktail menu are 

served free of charge.Turkish coffee is extra charge. 

 
Minibar; This service has been temporarily 

suspended within the framework of pandemic 

measures. 

 
Alcoholic and non-alcoholic beverages determined 

by the facility during meal hours are served 

according to the concept. Premium class local and 

import drinks are extra of charge. 

 
 

OTHER DETAILS 
 

Food and beverages taken from outside of the hotel 

or from the service areas to the rooms are extra of 

charge. 

 
Room Service is extra of charge and is available 24 

hours. Laundry service, national and international 

telephone calls are extra of charge. 

 

 
 

 

Including the All Inclusive Consept, The Lobby Bar is open 10:00-00:00 hours. 

Local alcoholic and non-alcoholic drinks are free of charge. Premium class local 

and import drinks are extra of charge. All cocktails in the cocktail menu are served 

free of charge. 

 

 SERVICE OPEN CLOSE 

BREAKFAST OPEN BUFFET 07:00 10:00 

LATE BREAKFAST MINI BUFFET 10:00 10:30 

LUNCH OPEN BUFFET 12:30 14:30 

DINNER OPEN BUFFET 19:00 21:00 

NIGHT SOUP  00:00 01:00 

SNACK FLAVORS 

 
 

OPEN CLOSE 

SNACK RESTAURANT 
 

15:00 17:00 

At the Snack Restaurant food and beverages are served according to our snack 

menu concept. 

A.I BEVERAGE CONCEPT & SERVICE 

LOBBY BAR 10:00-00:00 

PATISSERIE CORNER 17:00 - 18:00 

 


