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Gloria Golf Resort açılış tarihi: 1997
Kategori: 5* Hotel
Firma: Özaltın Holding
Sezon: Tüm Yıl
Gloria Hotels & Resorts toplam alan:
2.122.000 m2
Gloria Golf Resort alan: 190.000 m²
Adres: Belek Mah. Turizm Cad. No:12A/A
Serik-Antalya/Turkey
Telefon : 0242 710 06 00
E-mail: info@gloria.com.tr
Website: www.gloria.com.tr
WI-FI: Odalar ve genel alanlarda (ücretsiz)
Odalar ve genel alanlarda hızlı internet
(ücretli)
Kredi kartları : Visa, Master, Amex
Evcil hayvan: Kabul edilmiyor
Güncel resim, video ve factsheetleri
indirmek için:
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GLORIA GOLF RESORT

Yeşil ve mavinin muhteşem birlikteliği…
Yemyeşil bir doğa, masmavi bir deniz ve
büyüleyici bir nehir manzarası eşliğinde
keyifli bir tatilin tadını çıkarmanız için
sizleri bekliyor. Gloria Golf Resort,
Antalya-Belek’te Akdeniz’in tüm doğal
güzelliklerini barındıran bölgede çam
ormanlarının içerisinde Acısu Nehri ve
deniz kıyısında yer almaktadır. Gloria
Golf Resort’te aileniz için birçok etkinlik
ve imkân mevcuttur. Sahilde romantik
bir yürüyüşün tadını çıkarırken, bırakın
çocuğunuz Gogi Kids Club’ta eğlenceye
doysun.
Otelde, 5 adet asansörün hizmet verdiği
4 katlı anabina, bahçede bulunan 2 bloklu
ve herbiri 3 kattan oluşan Family Suite
bölümü (blokta 1 adet asansör bulunuyor),
yine bahçede 2 katlı 8 adet blok ve villalar
bulunmaktadır.

KONUM & ULAŞIM

Antalya Havalimanı: 40 km
Gazipaşa Havalimanı: 148 km
Antalya Şehir Merkezi: 50 km
En Yakın Yerleşim Merkezi: 7 km (Belek)
Sahil: Özel kum/çakıl plaj ve 1 iskele
Gloria Golf Club: 1,5 km

ODA DETAYLARI

Toplam Oda: 515
Standart Oda: 293
Suitler: 176
Villalar: 46
Yatak Kapasitesi: 1276
Oda Dağılımı: 62 Standart Bahçe Oda +
2 Engelli Oda, 225 Standart Ana Bina Oda
+ 4 Engelli Oda, 48 Junior Suite Bahçe &
31 Junior Suite Ana Bina, 24 Suite,
72 Family Suite, 1 King Suite, 24 Gloria
Villa, 18 Executive Villa, 4 Owner Villa.

TÜM ODA VE VİLLALARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Çay ve kahve set-up

Merkezi klima

Su ıstıcısı

Minibar (günde bir defa ücretsiz olarak yenilenir)

Bornoz, terlik, banyo buklet malzemeleri

Kablosuz internet

Direkt telefon

Banyoda telefon

Kasa

Banyoda makyaj aynası

Yastık menüsü

Banyoda saç kurutma makinesi

LED TV-IPTV

DVD oynatıcı (isteğe bağlı)

• Çamaşırhane hizmetleri ilave ücrete tabidir,
Yaz ve Kış sezonunda 08:00 – 00:00 arası
hizmet vermektedir.
• Odalar her gün temizlenir. Gün aşırı çarşaf ve
havlu değişimi yapılır.

• Tesisimizde connection oda
bulunmamaktadır.

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.
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STANDART ODA BAHÇE BİNA

SUITE

STANDART ODA ANA BİNA

FAMILY SUITE

Bahçede, 24 m², bahçe manzaralı, halı
zemin, french veya twin yataklı 1 yatak
odası, küvetli 1 banyo, WC, sofa veya
tekli koltuk, zemin kat odalarda teras, üst
katlarda balkon (5m²) bulunmaktadır.
Ana binada, 24 m², bahçe veya havuz
manzaralı, halı zemin, french veya twin
yataklı 1 yatak odası, duşlu 1 banyo,
WC, sofa veya tekli koltuk, zemin kat
odalarda teras, üst katlarda balkon (5m²)
bulunmaktadır.
• Engelli misafirlerimizin kullanımına
uygun olarak düzenlenmiş odalar
standart oda tipindedir. Ana bina odalar
french balkonlu, bahçe bina odalar
teraslıdır.

JUNIOR SUITE

Ana bina & bahçede, 35 m², bahçe veya
havuz manzaralı, french yataklı 1 yatak
odası, bahçe odalarda küvetli 1 banyo,
ana bina odalarda duşlu 1 banyo, WC, halı
veya parke zemin, oturma alanı (açılabilir
kanepe), zemin kat odalarda teras, üst
katlarda balkon (5m²)
bulunmaktadır.
GLORIA GOLF RESORT
ÖZEL ODA TİPLERİ AYRICALIKLARI

Ana binada, 42 m², bahçe manzaralı, halı
zemin, french yataklı 1 yatak odası, duşlu 1
banyo, WC, kanepeli oturma odası, 2 adet
TV, zemin kat odalarda teras, üst katlarda
balkon (5m²) bulunmaktadır.
Bahçede ayrı blokta, 60 m², bahçe veya
havuz manzaralı, parke zemin, 1 french,
1 twin yataklı 2 yatak odası, 1’i küvetli, 1’i
duşlu 2 banyo, 2 WC, 2 adet TV, havuz
(ortak kullanım), zemin kat odalarda teras,
üst katlar balkon (10 m²) bulunmaktadır.

KING SUITE

Ana binada, 150 m², deniz tarafı bahçe
manzaralı, parke zemin, 1 king, 1 french
yataklı toplam 2 yatak odası, oturma
odası, yemek masası, çalışma masası, 4
adet TV, dock sistemi, 1’i duş, 1’i duş ve
jakuzili, 2 banyo, 3 WC, Bvlgari kozmetik
ürünleri, ütü ve ütü masası, kahve
makinası, balkon (20m²) bulunmaktadır.

GLORIA VILLA

Bahçede, 70 m², bahçe manzaralı, iki
katlı bina (alt veya üst kat), parke zeminli
oturma odası (açılabilir kanepe), halı
zemini olan 1 french, 1 twin yataklı 2 yatak

odası, 2 adet TV, 1’i küvetli, 1’i duşlu 2
banyo, 2 WC, Bvlgari kozmetik ürünleri,
ütü, ütü masası, zemin
kat odalarda teras, üst kat odalarda balkon
(18 m²) bulunmaktadır.

EXECUTIVE VILLA

Bahçede, 80 m², bahçe manzaralı, tek
katlı, parke zemin, oturma odası, 1 french,
1 twin yataklı toplam 2 yatak odası, ikisi
de küvetli 2 banyo, 2 adet TV, mikrodalga
fırın, kahve makinası, ütü, ütü masası, 2
WC, Bvlgari kozmetik ürünleri ,teras (23
m²) bulunmaktadır.

OWNER VILLA

Bahçede, 190 m², bahçe ve nehir
manzaralı, tek katlı, parke zeminli oturma
odası, 1 king, 1 french ve 1 twin yataklı
toplam 3 yatak odası, 4 adet TV, 1 dock
sistemi, sauna, mutfak (pişirme
ekipmanları yok), mikrodalga, buzdolabı,
kahve makinası, 3 WC, 1 jakuzili ve
duşlu, 1 küvetli 2 banyo, her villaya özel
açık havuz (ısıtma seçenekli), Bvlgari
kozmetik ürünleri ,ütü, ütü masası, çamaşır
makinesi, içki arabası, hamak, jakuzili teras
bulunmaktadır.

GLORIA VILLA

KING SUITE

EXECUTIVE VILLA

OWNER VILLA

Villa Misafir İlişkileri Servisi

✓

✓

✓

✓

Özel butler

•

•

•

✓
✓

Özel maid

•

•

•

Özel aşçı

•

•

•

•

Laundry servisi

•

•

•

•
✓

Bvlgari kozmetik ürünleri

✓

✓

✓

Pavilion

•

✓

•

✓

Buggy

•

•

•

✓

3 otel À la carte restoran kullanımı (ücretliler hariç)

✓

✓

✓

✓

3 otel outlet restoranlar her şey dahil kullanımı

✓

✓

✓

✓

24 saat oda servisi (menüden)

✓

✓

✓

✓

Özel karşılama ve booklet setup

✓

✓

✓

✓

Yüksek hızlı kablosuz internet

•

✓

•

✓

Transfer havalimanı-otel-havalimanı

•

✓

•

✓

Havalimanı Fast Track servisi

•

✓

•

✓

Bebek bakıcısı (1-12 yaş)

•

•

•

•

• Owner Villa misafirleri için konsept dahilinde olan pavilyon hizmeti
müsaitlik doğrultusunda 1.-4. sıralar arasında verilmektedir.

• İlave ücrete tabidir | ✓ Ücretsiz

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA GOLF RESORT

YİYECEK VE İÇECEK
HİZMETLERİ

Her tat, her baharat, her dokunuş, işini
büyük bir keyif ve hünerle yapan aşçıların
ellerinden özenle tabaklarınıza süzülüyor.
Ferah, serinletici ve ağzınıza layık her
kokteyl, siz yudumlamadan önce incelik ve
dikkatle hazırlanıyor.

ANATOLIA ANA RESTORAN

Anatolia Ana Restoran’da her akşam
farklı bir tema ile dünya mutfağının özel
lezzetlerinin tadına bakın.

MOSAIQUE ANA RESTORAN

Özgün mimarisi ile dikkat çeken Mosaique
Ana Restoran’da, her akşama özel temalar
ile farklı lezzetleri keşfedin.

ANA RESTORAN BÜFE
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L’ANCORA À LA CARTE

Lancora À la carte Restoran etkileyici
atmosferiyle sizi bekliyor. Kış Sezonunda
gün içinde snack restoran olarak da hizmet
vermektedir.

PESCADO À LA CARTE

Nezih ve karakteristik dekorasyonuyla
öne çıkan, eşsiz mutfağı ile hatırda kalan
Pescado, À la carte Restoran olarak hizmet
vermektedir.

HAREM À LA CARTE

Sizleri farklı ülkelerin mutfaklarından
lezzetleri denemeye davet ediyoruz.

TURKUAZ SNACK &
À LA CARTE RESTAURANT

Türk mutfağının iştah kabartan örneklerini
Turkuaz À la carte Restoran şeflerinin
ellerinden tadın.

GLORIA PUB

Gloria Golf Resort’un yeşil doğasında,
nehir manzarası eşliğinde lezzetli
yemeklerin keyfini çıkarın.

GALEON RESTORAN

Galeon À la carte & Snack’te usta şeflerin
sizin için hazırlayacağı lezzetli deniz
ürünlerinin tadına varın.

GARDEN POOL RESTORAN
Bahçede Family Suite’lerimizin bulunduğu
alanda hizmet vermektedir. Kahvaltı ve
Snack hizmeti verilmektedir.

GLORIA PATISSERIE

Günlük pişirilen ve taptaze sunulan lezzetli
pastalar, kurabiyeler, kekler... Tatil boyunca
keyifli kaçamaklar yapın, kendinizi şımartın.
Tüm sene hizmette olan Gloria Patisserie
saat 11:00 – 18:00 arası ücretsiz olarak
hizmet vermektedir.

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Ana Restoran Kahvaltı

07:00 – 10:30

07:00 – 10:30

Ana Restoran Öğle Yemeği

12:30 – 14:30

12:30 – 14:30

Ana Restoran Akşam Yemeği

19:00 – 21:30

18.30 – 21.00

Ana Restoran Gece Yemeği

00:00 – 02:00

Kapalı

À LA CARTE RESTORANLAR (Ücretsiz)

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Pescado À la carte - İspanyol Mutfağı

19:00 – 23:00

19:00 – 23:00

Harem À la carte – Enternasyonel

19:00 – 23:00

19:00 – 23:00

L’ancora À la carte – İtalyan Mutfağı

19:00 – 23:00

19:00 – 23:00

À LA CARTE RESTORANLAR (Ücretli)

YAZ SEZONU (01.06. – 01.10)

KIŞ SEZONU

Greek À la carte – Yunan Mutfağı

19:00 – 23:00

Kapalı

Turkuaz À la carte – Grill House

19:00 – 23:00

Kapalı

• À la carte Restoran rezervasyonları 2 gün önceden misafir
ilişkileri masasında yapılır. (Gloria Hotels & Resorts ücret
değiştirme hakkını saklı tutar.)
• 28 gece ve üzeri konaklayan misafirler VIP konsept kapsamında
oda servisinden 7/24 ücretsiz, çamaşırhane hizmetinden %50
indirimli ve diğer otellerdeki yiyecek içecek hizmetlerinden
(ücretli À la carte’lar hariç) ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.

• Diğer Gloria Hotels & Resorts otellerinde yiyecek & içecek
servisleri %50 indirimli (Gloria Serenity Resort- Riverlanding
À la carte özelinde kuver ücreti ödeyerek) ücretlendirilir.
• À la carte restoranların hizmet verdiği günler, operasyon
yoğunluğuna bağlı olarak değiştirilebilir.

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.
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YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Garden Pool Restoran (kahvaltı)

SNACK RESTORANLAR

08:00 – 11:00

Kapalı

Garden Pool Restoran (snack)

12:00 – 16:00

Kapalı

Gloria Pub

12:00 – 16:00

Kapalı

Galeon Restoran

12:00 – 17:00

Kapalı

Turkuaz Restoran

12:00 – 16:00

Kapalı

Oasis Restoran

16:00 – 00:00

16:00 – 00:00

Kapalı

12:00 – 16:00

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Garden Pool Restoran

09:00 – 18:30

Kapalı

Gloria Pub

09:00 – 19:00

Kapalı

L’ancora Restoran
DONDURMA HİZMETİ

Galeon Restoran
Ana Restoran (hergün)

LOBBY BAR

Kapalı
12:30 – 14:30 / 18:30 – 21:00

CAFE GLORIA

Gloria Golf Resort lobby barda tatiliniz
boyunca keyifli vakit geçirin.

OASIS BAR
Koktely ya da sıcak içecek. Tatilinizin en
keyifli anları için seçiminizi yapın.

GARDEN POOL BAR
Havuz ortasındaki konumuyla Garden Pool
Bar’da eğlenceli ve keyifli anlar yaşayın.
Kahvaltı servisi ve menu üzerinden snack
servisimiz mevcuttur.

BARLAR

09:00 – 19:00
12:30 – 14:30 / 19:00 – 21:30

Ferah iç mekân ve şık barıyla Cafe
Gloria’da keyifle vakit geçirin.

GALEON BAR

Sahilde keyfinize keyif katacak içeceklerin
sunulduğu barımızdır.

PIER BAR

GLORIA PUB

Eşsiz mutfağının yanında yerli ve
yabancı içeceklerin sunulduğu barıyla da
misafirlerimizin hizmetindedir.
KIŞ SEZONU

Lobby Bar

24 saat

24 saat

Oasis Bar

11:00 – 00:00

11:00 – 00:00

Garden Pool Bar

09:00 – 18:30

Kapalı

Galeon Bar

09:00 – 19:00

Kapalı

Pier Bar

09:00 – 19:00

Kapalı

Gloria Pub

09:00 – 00:00

Kapalı

Aqua Bar

09:00 – 17:00

Kapalı

Kapalı

18:00 – 00:00

Aktivite süresince

Kapalı

Arena Bar (Amfitiyatro)

Uzakdoğunun lezzetleri ve sushi keyfinizi
benzersiz sunumları ile Sushi Bar’da
yaşayın.
• 1 Mayıs-31 Ekim 18:00 - 21:00 saatleri
arasında Oasis Barın bir bölümünde
hizmet vermektedir.

Pier Bar’da gündüz deniz keyfinizi yaşayın.

YAZ SEZONU

Café Gloria

SUSHI BAR

EXCLUSIVE BAR HİZMETLERİ

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

24 saat

24 saat

Lobby Bar‘da “Barista” kahve istasyonu

08:00 - 00:00

08:00 – 00:00

Ana Restorantta Detox taze meyve suları

07:00 – 10:30

07:00 – 10:30

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

23:00 – 07:00 arası
ücretsiz

İlave ücrete tabidir

Günde bir defa
ücretsiz olarak
yenilenir

Günde bir defa
ücretsiz olarak
yenilenir

Loby Barda taze meyve suları

ODA SERVİSİ
Oda servisi (menüden)

Minibar (alkollü, alkolsüz içecekler, çay,
kahve, meyve suları, su, soda, bisküvi,
çikolata, çıtır elma, buzlu çay, şekerleme,
cips)

• Barlarda tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ve bazı yabancı alkollü içecekler ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA GOLF RESORT

HAVUZLAR VE PLAJ
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PLAJ

Koyu mavi Akdeniz’in çevrelediği
büyüleyici Belek plajında, denizin tadını
çıkardığınız keyifli iskelemizde, kapalı
ve açık havuzlarda, çocuk havuzlarında,
su kaydıraklarımızda sınırsız eğlencenin
yaşandığı Aquapark’ta harika zaman
geçireceksiniz.

HAVUZLAR

Yetişkin ve çocuklar için ayrı ayrı
tasarlanmış, yeşillikler içindeki açık
ve kapalı havuzlarıyla Gloria Golf
Resort, tatilde ihtiyacınız olan her şeyi
beklentilerinizin ötesinde bir hizmet
kalitesiyle sunuyor.

Mavi Bayrak ödüllü 500m’lik plajı, uzun ve
tertemiz kum-çakıl kumsalı, pavilyonları ve
iskelesiyle Gloria Golf Resort’te denizin ve
güneşin tadını doyasıya çıkarın.

PAVİLİONLAR (ücretli)

Plaj keyfini size ayrılmış özel bir alanda
yaşamak ve ayrıcalıklı hizmetlerden
faydalanmak için pavilyonlar sizi bekliyor.
• Havuz çevresinde ve plajda bulunan
şenzloglar ve havlu servisi ücretsizdir.
• Plaj ve havuzların açılış ve kapanış
tarihleri ve saatleri hava şartlarına göre
değişiklik gösterebilir.

AQUAPARK

Gloria Golf Resort yetişkinler için 8,
çocuklar için ise 9 adet küçüklü büyüklü
kaydırağa sahip Aquaparkı ile her yaş için

eğlence ve heyecanı bir arada sunuyor!
• 10 yaş altı çocukların güvenliği ve sağlığı
açısından “Space Hole” kaydıraklarını
kullanması uygun değildir. Sorumluluk
ebeveynlerdedir.
• Aquapark’ın kapalı olduğu zaman
aralığında havuza girmek yasaktır.
• Aquapark açılış ve kapanış tarihleri ve
saatleri hava şartlarına göre değişiklik
gösterebilir.
• 1 – 15 Nisan ve 15 – 31 Ekim arası
Aquapark hava şartlarına bağlı olarak
hizmet vermektedir. Otel yönetimi gerek
gördüğünde Aquapark kapatma hakkını
saklı tutar.
• Görevli cankurtaran uyarılarına ve uyarı
tabelalarına uyulması gereklidir.

PLAJ HİZMETLERİ

YAZ SEZONU

Pavilion (ücretlidir)

09:00 – 18:00

Kapalı

Ayrıcalıklı plaj servisleri (periyodik)

10:00 – 18:00

Kapalı

Su sporları (ücretlidir)

08:00 – 20:00

Kapalı

GLORIA GOLF RESORT POOLS

AÇIK

TATLI SU

DERİNLİK

ALAN

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Yarı Olimpik Açık havuz

✓

✓

180 cm

400 m²

08:00-20:00

Kapalı

Yonca şekilli havuz

✓

✓

140 cm

1280 m²

08:00-20:00

Kapalı

Çocuk havuzu

✓

✓

50 cm

113 m²

08:00-20:00

Kapalı

Çocuk kum havuzu (küçük kaydıraklı)

✓

✓

50 cm

153 m²

08:00-20:00

Kapalı

✓

✓

140 cm

113 m²

08:00-20:00

08:00-20:00/ısıtmalı

✓

✓

Kapalı havuz (La Source SPA)

KAPALI

KIŞ SEZONU

Çocuk havuz (La Source SPA)

✓

50 cm

14 m²

08:00-20:00

08:00-20:00/ısıtmalı

Family Suite havuzu

✓

✓

140 cm

420 m²

08:00-20:00

Kapalı

Family Suite çocuk havuzu

✓

✓

50 cm

40 m²

08:00-20:00

Kapalı

Owner Villa havuzu

✓

✓

140 cm

78 m²

-

Isıtmalı

Mini kulüp açık havuz

✓

✓

140 cm
100 cm
50 cm
35 cm

300 m²
230 m²
110 m²
30 m²

08:00-20:00

Kapalı

DERİNLİK

ALAN

AQUAPARK
KAYDIRAK ÖZELLİKLERİ

AÇIK

TATLI SU

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Body slide I

✓

✓

140 cm

80.12 m²

10:00-12:00 / 14:00-16:00

Kapalı

Tube slide

✓

✓

140 cm

36.71 m²

10:00-12:00 / 14:00-16:00

Kapalı

Rafting & Black hole

✓

✓

120 cm

80.81 m²

10:00-12:00 / 14:00-16:00

Kapalı

Body slide II

✓

✓

120 cm

63.47 m²

10:00-12:00 / 14:00-16:00

Kapalı

Kamikaze

✓

✓

120 cm

31.83 m²

10:00-12:00 / 14:00-16:00

Kapalı

Multi slide

✓

✓

120 cm

31.70 m²

10:00-12:00 / 14:00-16:00

Kapalı

Up hill flying boat

✓

✓

120 cm

53.65 m²

10:00-12:00 / 14:00-16:00

Kapalı

Space hole + Tube slide

✓

✓

160 cm

22.55 m²

10:00-12:00 / 14:00-16:00

Kapalı

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA GOLF RESORT

LA SOURCE SPA (800 m2)

La Source Spa’da dünyanın en önemli
markaları ile benzerini hiçbir yerde
yaşayamayacağınız bir arınma seansına
hazır olun. Uluslararası deneyime
sahip sertifikalı Spa terapistleri, Türk
misafirperverliğini Uzakdoğu ritüelleriyle
harmanlayan hizmet anlayışı, dinlendirici,
rahatlatıcı bir ambiyans, doğanın sesleri ve
özel müzik sistemi, ileri teknolojiye sahip
ekipmanlar, profesyonel Spa cihazları,
Türk ve Fin Hamamı, sauna, özel kuaför
ve masaj odaları... Tatilden sonra hayata
bambaşka birisi olarak başlamanızı
sağlayacak her detay La Source Spa’da.

MASAJLAR

Her biri birbirinden özel onlarca masaj
çeşidi, konusunda uzman masöz ve
masörlerin sihirli dokunuşları... Her
masajdan sonra kendinizi bulutların
üstündeymiş gibi hissedin diye.
• Derin doku masajı
• Shiatsu
• Candle masaj
• Aroma yağı masajı
• Lomi Lomi masajı
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VÜCUT BAKIMLARI

Dünyanın en önemli bakım markaları güne
zinde başlamanız için bir arada... Şehrazat
ve VIP Türk hamamı seanslarıyla rahatlayın,
yaşadığınız her andan daha fazla keyif alın.
• Liposlim Vücut bakımı
• Artichoke Anti Sellülit vücut bakımı
• Strechfirm vücut bakımı
• Shema Terapi
• Caci Cellulite basen ve kalça bakımı

YÜZ BAKIMLARI

Dünyanın en önemli bakım markaları
CACI Ultra ve Jüliette Armand güne zinde
başlamanız için bir arada... Size sadece
istediğiniz yüz bakımını seçmek kalıyor.
• Yoğun nemlendirici yüz bakımı
• Hassas ciltlere özel yüz bakımı
• Yaşlanma karşıtı yenileyici yüz bakımı
• Havyar Therapy
• Ameson Lifting cilt bakımı

SPA PAVİLİON

Denizin esintisini teninizde hissederken
arınabileceğiniz, benzersiz bir SPA
deneyimi seansı SPA Pavilyon’da sizleri
bekliyor (kışın kapalıdır).

SPA SUITE

Rahatlatıcı her detayın düşünüldüğü
SPA Suite, tatilden eve yenilenmiş
olarak dönmek isteyenleri bekliyor.
Uzakdoğu’nun mistik dünyasını evinizin
konforunda yaşamak için, tatilde
yapılacaklar listenize eklemeyi unutmayın.

SALON BAKIMLARI

İhtiyacınız olan şey manikür ya da
pedikürse özel kuaförünüzü gittiğiniz
her yere götürmekten daha özel bir
seçeneğiniz olduğunu unutmayın.
La Source Spa salon bakımlarıyla
yenilenmenin tadını çıkarın.

SPA & WELLNESS

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

La Source SPA (15 terapi odası, 1 özel SPA suite, cilt
ve vücut bakımı, masaj ve bakımlar, 1 özel hamam,
manikür – pedikür (ilave ücrete tabidir)

09:00 – 20:00

09:00 – 20:00

1 Bio & 1 Fin sauna, 113 m2 kapalı havuz, 1 Türk
hamamı, 1 buhar odası ücretsizdir.

09:00 – 20:00

09:00 – 20:00

• 16 yaş altı çocuklar hamam, sauna, buhar odası ve dinlenme alanına kabul edilememektedir.

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.
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Toplantı salonları ve ekipmanlar ilave ücrete tabidir. Toplantı grupları özel hizmet ve fiyat detayları için MICE departmanımız ile
iletişime geçebilirsiniz.
TOPLANTI ODASI

GENİŞLİK

UZUNLUK

U MASA DÜZENİ

TİYATRO

SINIF

Manyas

22 m

48 m

1056 m2

7m

800 Kişi

-

1200 Kişi

750 Kişi

Manyas I, III

22 m

15 m

330 m2

Manyas II
Fuaye / Foyer
TOPLANTI ODASI

ALAN

YÜKSEKLİK

BANKET

7m

220 Kişi

60 Kişi

350 Kişi

200 Kişi

7m

260 Kişi

60 Kişi

430 Kişi

250 Kişi

-

-

-

-

-

U MASA DÜZENİ

TİYATRO

SINIF

-

22 m

17,5 m

396 m2

-

-

845 m2

GENİŞLİK

UZUNLUK

ALAN

YÜKSEKLİK

BANKET

Kırlangıç

17 m

39 m

663 m2

5m

450 Kişi

720 Kişi

420 Kişi

Kırlangıç II

17 m

13 m

221 m2

5m

150 Kişi

42 Kişi

240 Kişi

140 Kişi

12,5 m

210 m2

5m

150 Kişi

36 Kişi

240 Kişi

140 Kişi

BANKET

U MASA DÜZENİ

TİYATRO

SINIF

45 Kişi

100 Kişi

70 Kişi

15 Kişi

50 Kişi

35 Kişi

Kırlangıç I,III
TOPLANTI ODASI

17 m
GENİŞLİK

UZUNLUK

ALAN

YÜKSEKLİK
3m
3m

Turna (Gün Işığı Alır)

7m

16,5 m

115 m2

Turna I

7m

7m

50 m2

70 Kişi
-

Turna II

7m

5m

35 m2

3m

-

15 Kişi

30 Kişi

20 Kişi

Turna III

7m

4,5 m

32 m2

3m

-

15 Kişi

20 Kişi

15 Kişi

TOPLANTI ODASI

GENİŞLİK

UZUNLUK

ALAN

YÜKSEKLİK

BANKET

U MASA DÜZENİ

TİYATRO

SINIF

Anka (Gün Işığı Alır)

6,5 m

22 m

143 m2

3m

-

60 Kişi

120 Kişi

90 Kişi

Anka I, II, III, IV

6,5 m

5,5 m

35 m2

3m

-

15 Kişi

30 Kişi

20 Kişi

Martı (Gün Işığı Alır)

5,5 m

5,5 m

30 m2

3m

-

12 Kişi

15 Kişi

-

5m

4,5 m

23 m2

3m

-

-

15 Kişi

-

5,5 m

7,5 m

42 m2

3m

-

20 Kişi

30 Kişi

20 Kişi

Saka
Kumru (Gün Işığı Alır)

DÜĞÜN & ORGANİZASYON

Yaşamınızdaki yeni başlangıca yelken
açarken, Gloria Hotels & Resorts
ekibi olarak eşsiz deneyimlerimiz ve
misafirperverliğimiz ile bütünleşen çalışma
prensibimiz ile size düğün paketlerimizi
sunmak ve mutluluğunuzu sizlerle birlikte
yaşamak isteriz.

İhtişamlı, modern ve zarif düğünlerinizin
organizasyonları için Gloria Hotels &
Resorts, deneyimli mutfak ekibinin
hazırladığı, benzersiz bakış açıları ile tüm
detayları düşünen dinamik servis ekibinin
sunduğu damaklardan tatları silinmeyecek
lezzetler için hizmetinizdedir.

Siz bir tek Evet demeyi düşünün, geri
kalan tüm detaylar ile Gloria Hotels &
Resorts ekibi ilgilensin…
Gloria Hotels & Resorts olarak bize
gösterdiğiniz güvene teşekkür eder, tüm
özel kutlamalarınızda size hizmet etmekten
mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA SERENITY RESORT

GLORIA HOTELS & RESORTS
GENEL BİLGİLER
Gloria Serenity Resort açılış tarihi: 2007
Kategori: 5* Hotel
Firma: Özaltın Holding
Sezon: Tüm Yıl
Gloria Hotels & Resorts toplam alan :
2.122.000 m2
Gloria Serenity Resort alan: 205.000 m²
Adres: Belek Mah. Turizm Cad. No:12B/B
Serik-Antalya/Turkey
Telefon : 0242 710 23 00
E-mail: info@gloria.com.tr
Website: www.gloria.com.tr
WI-FI: Odalar ve genel alanlarda (ücretsiz)
Odalar ve genel alanlarda hızlı internet
(ücretli)
Kredi kartları : Visa, Master, Amex
Evcil hayvan: Kabul edilmiyor
Güncel resim, video ve factsheetleri
indirmek için:
Stock: stock.gloria.com.tr
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GLORIA SERENITY
RESORT

2007 yılında hizmete giren Gloria Serenity
Resort, Antalya-Belek’te Akdeniz’in tüm
doğal güzelliklerini barındıran bölgede
çam ormanlarının içerisinde Acısu
Nehri ve deniz kıyısında yer almaktadır.
Doğanın kusursuz güzelliğinin lüks ve
konforla buluştuğu Gloria Serenity Resort,
ayrıcalıklı bir tatil ve benzersiz bir deneyim
yaşamak isteyenlerin hayallerini gerçeğe
dönüştürüyor. Deniz, güneş, konfor ve
lüksün bir arada sunulduğu Gloria Serenity
Resort’te unutulmaz anıların parçası olun.
Yeşil ve mavinin muhteşem birlikteliği…
Yemyeşil bir doğa, masmavi bir deniz ve
büyüleyici bir nehir manzarası eşliğinde
Gloria Serenity Resort’te keyifli bir tatilin
tadını çıkarın.
Tesis 1 ana bina ve 99 Villa’dan
oluşmaktadır. Ana bina 5 kattan oluşmakta
olup, her kata ulaşılabilmesini sağlayan
toplamda 4 asansör bulunmaktadır.
Villaların hepsi iki kattan oluşmaktadır.

KONUM & ULAŞIM

Antalya Havalimanı: 40 km
Gazipaşa Havalimanı: 148 km
Antalya Şehir Merkezi: 50 km
En Yakın Yerleşim Merkezi: 7 km (Belek)
Sahil: Özel kum plaj/çakıl ve 1 iskele
Gloria Golf Club: 1,5 km

ODA DETAYLARI

Toplam Oda: 369
Standart Oda: 254
Suitler: 16
Villalar: 99
Yatak Kapasitesi: 971
Oda Dağılımı: 199 Superior Oda
+3 Engelli Oda, 52 Superior Laguna,
14 Suite, 52 Garden Villa, 34 Pool Villa,
2 King Suite, 10 Deluxe Villa, 1 Vip Villa,
1 Serenity Villa, 1 Presidential Villa.

TÜM ODA VE VİLLALARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Çay ve kahve set-up

Merkezi klima (villalar hariç)

Su ıstıcısı

Minibar (günde bir defa ücretsiz olarak yenilenir)

Bornoz, terlik, baskül, Molton Brown kozmetik ürünleri Kablosuz internet
Direkt telefon

Banyoda telefon

Kasa

Banyoda makyaj aynası

Yastık menüsü

Banyoda saç kurutma makinesi

LCD-IPTV

DVD oynatıcı (isteğe bağlı)

• Çamaşırhane hizmetleri ilave ücrete tabidir,
Yaz ve Kış sezonunda 08:00 – 00:00 arası
hizmet vermektedir.
• Odalar her gün temizlenir. Çarşaf ve havlu her
gün değiştirilir.

• Tesisimizde connection oda
bulunmamaktadır.

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA SERENITY RESORT

SUPERIOR ODA

Ana binada, 39 m², parke zemin, french
veya twin yataklı 1 yatak odası, kanepeli
oturma alanı, 1 TV, jakuzi ve duş bulunan
1 banyo, Molton Brown kozmetik ürünleri,
WC, zemin kat odalarda teras, üst katlarda
balkon (8 m²) bulunmaktadır.
• Engelli misafirlerimizin kullanımına
uygun olarak düzenlenmiş odalar
Superior oda tipindedir.Tüm odalarda
teras mevcuttur.

SUPERIOR LAGUNA

Ana bina zemin katta, 39 m², havuz
manzaralı, parke zemin, french veya twin
yataklı 1 yatak odası, kanepeli oturma
alanı, 1 TV, jakuzi ve duş bulunan 1 banyo,
Molton Brown kozmetik ürünleri, WC,
havuza direkt geçiş, teras (11 m²).

SUITE

Ana binada, 65 m², bahçe veya havuz
manzaralı, parke zemin, french yataklı 1
yatak odası, oturma odası, jakuzi ve duş
bulunan 1 banyo, Molton Brown kozmetik
ürünleri,WC, 2 adet TV, jakuzili teras/
balkon (40 m²).

KING SUITE

Ana binada 160 m², deniz manzaralı, parke
zemin, french yataklı 2 yatak odası, oturma
odası, çalışma odası, 4 adet TV, dock
sistemi, jakuzi ve duş bulunan
3 banyo, Molton Brown kozmetik
ürünleri,4 WC, giyinme odası, 1 adet
jakuzili 2 balkon (55 m²).

GARDEN VILLA

Bahçede (GSR Villalar bölümü), 86 m²,
bahçe manzaralı, dubleks, parke zemin
oturma odası, 1 king ve 1 queen twin
yataklı parke zemin 2 yatak odası, 1 adet
jakuzili ve duşlu, 1 adet küvetli 2 banyo,2
WC, Molton Brown kozmetik ürünleri, 3
adet TV, dock sistem,usb priz,boy aynası,

yemek masası,espresso makinesi, ütü, ütü
masası, VRF (bağımsız) klima, jakuzili teras
(22m²).

seçenekli), havuz başında hamak, teras
(24m²).

POOL VILLA

Bahçede (GSR Villalar bölümü), 400 m²,
havuz, bahçe ve golf sahası manzaralı,
dubleks, asansör, parke zemin, üst katta
1 adet King, 2 adet Queen twin yataklı, alt
katta ise 1 french yataklı, toplam 4 yatak
odası, alt katta 1 duş, üst katta
3 adet jakuzi ve duşlu toplam 4 banyo, 5
WC, Molton Brown kozmetik ürünleri,
usb priz, boy aynası, geniş oturma odası,
bar, yemek alanı, mutfak, espresso
makinesi, çalışma odası, jakuzili fitness
alanı (duş mevcuttur), buhar odası, sauna,
2 masaj yatağı, VRF (bağımsız) klima,
özel açık havuz (havuz ısıtma ve deniz
suyu seçeneği), havuz başında hamak,
teras(200m²), villa önünde otopark.

VIP VILLA

Bahçede (GSR Villalar bölümü), 86 m²,
havuz, bahçe manzaralı, dubleks, parke
zemin oturma odası, 1 king ve 1 queen
twin yataklı parke zemin 2 yatak odası,
1 adet jakuzili ve duşlu, 1 adet küvetli 2
banyo, 2 WC, Molton Brown kozmetik
ürünleri, ütü, ütü masası, 3 adet TV, dock
sistem usb priz,boy aynası, yemek masası,
espresso makinesi, ortak kullanım havuz,
VRF (bağımsız) klima, jakuzili teras(22m²).

DELUXE VILLA

Bahçede (GSR villalar bölümü), 200 m²,
havuz, bahçe ve golf sahası manzaralı,
dubleks, parke zeminli oturma odası, üst
katta 1 king yataklı, 1 queen yataklı, alt
katta ise 1 twin yataklı ve parke zemin
toplam 3 yatak odası, üst katta jakuzi
ve duşlu, alt katta duşlu 3 banyo, 3
WC, Molton Brown kozmetik ürünleri,
4 adet TV, dock sistemi, usb priz, boy
aynası,yemek masası, espresso makinesi,
ütü, ütü masası, VRF (bağımsız) klima, özel
acık havuz (ilk dört villada havuz ısıtma ve
tüm villalar deniz suyu seçeneği), havuz
başında hamak, teras (20 m2).

PRESIDENTIAL VILLA

Bahçede (GSR Villalar bölümü), 1400 m²,
havuz, bahçe ve golf sahası manzaralı,
dubleks, asansör, parke zemin, üst katta 2
french yatak, 1 king yatak ve 3 twin yataklı
toplam 6 yatak odası, 2 adet jakuzi küvet
ve duşlu, 1 adet jakuzi küvetli, 3 adet
duşlu 6 banyo, 9 WC, fitness alanı, Türk
hamamı, sauna, buhar odası, jakuzili spa
alanı ve masaj odası (1 duş), Molton Brown
kozmetik ürünleri, usb priz, boy aynası,
bilardo ve oyun salonu, sinema salonu,
oturma odası, yemek alanı, espresso
makinesi, bar, mutfak, VRF (bağımsız)
klima, özel açık havuz (havuz ısıtma ve
deniz suyu seçeneği), havuz başında
hamak, alt katta teras (300 m²), üst katta
geniş balkon ve balkonda jakuzi, teras,
villa önünde otopark.

SERENITY VILLA

Bahçede (GSR villalar bölümü), 200 m²,
havuz, bahçe ve golf sahası manzaralı,
dubleks, parke zemin, üst katta 1 King
yatak ve yatak yanında jakuzi, alt katta
Quenn yataklı 2 yatak odası ile toplam
3 yatak odası, 3 WC, üst kata jakuzi ve
duşlu 1 banyo, alt katta 1 jakuzi ve duşlu,
diğeri sadece duşlu 3 banyo, Molton
Brown kozmetik ürünleri, usb priz, boy
aynası,oturma odası, yemek alanı, küçük
mutfak, espresso makinesi, VRF (bağımsız)
klima, özel açık havuz (ısıtma ve deniz suyu

GLORIA SERENITY RESORT ÖZEL ODA AYRICALIKLARI
Villa misafir ilişkileri servisi
Özel butler
Özel maid
Özel aşçı
Laundry servisi
Buggy
Pavilion
Otel À la carte restoran kullanımı (ücretliler hariç)
3 otel herşey dahil kullanımı
24 saat oda servisi (menüden)
Özel karşılama ve booklet setup
Turn down hizmeti
Kablosuz internet
Yüksek hızlı kablosuz internet
Transfer havalimanı - otel - havalimanı
Havalimanı Fast Track servisi
Bebek bakıcısı (1-12 yaş)
Route 66 Restoran’da kahvaltı 08:00-11:00
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GARDEN
VILLA
✓

POOL
VILLA
✓

KING
SUITE
✓

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

•
•
•
•

•
•
•
•

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

✓

DELUXE
VILLA
✓
✓

•
•
•

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

✓

SERENITY
VILLA
✓
✓
✓

•
•

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

✓

VIP
VILLA
✓
✓
✓
✓
*
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

✓

PRESIDENTIAL
VILLA
✓
✓
✓
✓
*
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

✓

* 50% indirimli | • İlave ödemeye tabidir | ✓ Ücretsiz
• Deluxe Villalarda tek butler tüm Deluxe Villa misafirlerine hizmet vermektedir.
• Deluxe Villa ve King Suite misaifrleri için konsept dahilinde olan pavilion hizmeti müsaitlik doğrultusunda 2. - 5. sıralar arasında verilmektedir.
Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.
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YİYECEK VE İÇECEK
HİZMETLERİ

Hayallerinizi süsleyen tatlar dünyasına hoş
geldiniz. Her yemeğin ve sunumun, usta
ellerde yepyeni bir lezzet şöleni haline
geldiği, Gloria bahçelerinde yetişen
organik, sağlıklı ve taptaze ürünlerle
hazırlanmış bir gurme esintisi.

AKA À LA CARTE RESTORAN

Egzotik bir ortam ve Japon mutfağının
büyülü lezzetleri... Aka À la carte Restoran,
Japon mutfağının en özel tatları için sizi
bekliyor.

SERENITY STEAK HOUSE
À LA CARTE RESTORAN

Sıcak bir atmosferde en lezzetli et
çeşitleri… Serenity Steak House À la carte
Restoran’da yaşadığınız her an unutulmaz
bir anıya dönüşecek.
TETRASOMIA ANA RESTORAN BÜFE
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LE JARDIN AU PRINTEMPS
À LA CARTE RESTORAN

Benzerlerini ancak Fransa’da
tadabileceğiniz Fransız mutfağının en
seçkin tatlarını deneyimli şeflerimizin
ellerinden tadın.

RIVER LANDING
À LA CARTE RESTORAN

Akşam yemeklerinizi, nehir kenarına özel
kurulan River Landing balık restoran’da
taze ve lezzetli deniz ürünleriyle süsleyin.

LA TRATORIA ROMANA
À LA CARTE RESTORAN

İtalyan mutfağının özenle seçilmiş
lezzetlerini Serenity mutfak ekibinin büyülü
ellerinden tadın. Seçkin Türkiye ve İtalyan
markalarından oluşan şarap menüsü ile
akıllarınızda iz bırakacak bir tecrübe sizleri
bekliyor.

LA TRATTORIA ROMANA
RESTORAN

İtalyan mutfağının en lezzetli örnekleriyle
La Trattoria Romana’nın rengârenk
atmosferinde buluşun.

TRACES BEACH RESTORAN

Sahilde deniz manzarasından ayrılmadan
sizler için hazırlanmış aperatiflerimizin
keyfini çıkarın.

ROUTE 66 RESTORAN

Mavinin kuşattığı, yeşilin süslediği Route
66, leziz sunumlarıyla damak tadından
taviz vermeyen misafirlerimizin uğrak
adresi.

GLORIA PATISSERIE

Günlük pişirilen ve taptaze sunulan lezzetli
pastalar, kurabiyeler, kekler... Tatil boyunca
keyifli kaçamaklar yapın, kendinizi şımartın.
Tüm sene hizmette olan Gloria Patisserie
saat 11:00 – 18:00 arası ücretsiz olarak
hizmet vermektedir.

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Tetrasomia Restoran - Kahvaltı

07:00 – 10:30

07:00 – 10:30

Tetrasomia Restoran – Öğle Yemeği

12:30 – 14:30

12:30 – 14:30

Tetrasomia Restoran – Akşam Yemeği

19:00 – 21:30

18:30 – 21:00

24 saat

24 saat

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

AKA À La Carte (Japon)

19:00 – 23:00

19:00 – 23:00

Serenity Steak House À la carte (Et)

19:00 – 23:00

19:00 – 23:00

Le Jardin Au Printemps À la carte (Fransız)

19:00 – 23:00

19:00 – 23:00

La Trattoria Romana Restoran (İtalyan)

19:00 – 23:00

Kapalı

À LA CARTE RESTORANLAR (Ücretli)

YAZ SEZONU (01.06. – 01.10)

KIŞ SEZONU

19:00 – 23:00

Kapalı

Brasserie Restoran
À LA CARTE RESTORANLAR (ücretsiz)

River Landing À La Carte (Deniz ürünleri)

• À la carte Restoran rezervasyonları 2 gün önceden Misafir
İlişkileri masasında yapılır (müsaitlik doğrultusunda, haftalık
konaklamalarda her À la carte için 1 defa rezervasyon
yapılabilir).
• 28 gece ve üzeri konaklayan misafirler VIP konsept kapsamında
oda servisinden 7/24 ücretsiz, çamaşırhane hizmetinden %50
indirimli ve diğer otellerdeki yiyecek içecek hizmetlerinden
(ücretli À la carte’lar hariç) ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.

• Gloria Golf Resort - Greek À la carte & Turkuaz À la carte
restaurantlarından kuver ücreti ödeyerek faydalanılabilir.
• A’la carte restoranların hizmet verdiği günler, operasyon
yoğunluğuna bağlı olarak değiştirilebilir.

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.
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SNACK RESTORANLAR
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YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

La Trattoria Romana Restoran

12:00 – 16:00

Kapalı

Traces Beach Restoran

12:00 – 18:00

Kapalı

Route 66 Restoran

12:30 – 16:00

Kapalı

• Kış sezonunda bir A’la carte restoran misafirlerimize snack restoran olarak hizmet vermektedir.
DONDURMA HİZMETİ

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Traces Beach Snack

12:00 – 18:00

Kapalı

La Trattoria Romana bar

12:00 – 17:00

Kapalı

Route 66 Snack Restoran
Ana Restoran (hergün)

ELLA FITZGERALD LOBBY BAR
Ella Fitzgerald Lobby Bar’ın şık iç mekânı
ve terasında 24 saat size özel ikramlarının
tadını çıkarın. Barımızda yaz ve kış
sezonlarında tüm yerli alkollü ve alkolsüz
içecekler ve bazı yabancı alkollü içecekler
ücretsiz olarak sunulmaktadır.
BARLAR
Ella Fitzgerald Lobby Bar

12:30 – 16:00

Kapalı

Öğle ve akşam yemeklerinde

Öğle ve akşam yemeklerinde

TRACES BEACH BAR

Sahilde geçireceğiniz konforlu ve kaliteli
zamanın keyfini Traces Beach Bar ile
katlayın.

DOCKS PIER BAR

WURLITZER KARAOKE BAR

Şık tasarımı ve teknolojik olanaklarıyla
Wurlitzer Karaoke Bar’da tatilinizin en
eğlenceli anlarını yaşayın.

Deniz keyfinizi Gloria Serenity Resort
iskelesinde Dock’s Pier Bar’da taçlandırın.
YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

24 saat

24 saat

Traces Beach Bar

09:00 – 19:00

Kapalı

Dock’s Pier Bar

09:00 – 20:00

Kapalı

Wall Street Bar

Kapalı

16:00 – 00:00

Wurlitzer Karaoke Bar (Entertainment Center)

16:00 – 00:00

16:00 – 00:00

La Trattoria Romana Bar

10:00 – 18:00

Kapalı

Insomnia Disco Bar (Entertainment Center)

23:00 – 03:00

23:00 - 02:00 sadece Cumartesi

Arena Bar - Amfitiyatro

Aktivite süresince

Kapalı

Route 66 Bar

08:00 – 20:00

Kapalı

Relax Vitamin Bar (Spa merkezinde)

09:00 – 20:00

09:00 – 20:00

EXCLUSIVE BAR HİZMETLERİ

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Lobby Bar’da taze meyve suları

24 saat

24 saat

Lobby Bar‘da “Barista” kahve istasyonu

08:00 – 00:00

08:00 – 00:00

Ana Restorant “Tetrasomia” Detox taze meyve suları

07:00 – 10:30

07:00 – 10:30

ODA SERVİSİ
Oda Servisi (menüden)
Minibar (alkollü, alkolsüz içecekler, çay, kahve, meyve
suları, su, soda, bisküvi, çikolata, çıtır elma, buzlu çay,
şekerleme, cips)

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

23:00 – 07:00 arası ücretsiz

İlave ücrete tabidir

Günde bir defa ücretsiz olarak yenilenir

Günde bir defa ücretsiz olarak yenilenir

• Barlarda tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ve bazı yabancı alkollü içecekler ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA SERENITY RESORT

HAVUZLAR VE PLAJ

Akdeniz’in mavi suları, sınırsız eğlencelere
ev sahipliği yapan iskelesi, ana binayı
çevreleyen dev yüzme havuzuyla benzersiz
bir mimari... Deniz ve güneş tatiline dair
her şey Gloria Serenity Resort’te.

HAVUZLAR

Yetişkin ve çocuklar için ayrı ayrı
tasarlanmış, yeşillikler içindeki açık
ve kapalı havuzlarıyla Gloria Serenity
Resort, tatilde ihtiyacınız olan her şeyi
beklentilerinizin ötesinde bir hizmet
kalitesiyle sunuyor.
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PLAJ

Mavi Bayrak ödüllü 400 m’lik plajı, uzun ve
tertemiz kum-çakıl kumsalı, pavilyonları ve
iskelesiyle Gloria Serenity Resort’te denizin
ve güneşin tadını doyasıya çıkarın.

PAVİLİONLAR (ücretli)

Plaj keyfini size ayrılmış özel bir alanda
yaşamak ve ayrıcalıklı hizmetlerden
faydalanmak için pavilyonlar sizi bekliyor.
• Havuz çevresinde ve plajda bulunan
şenzloglar ve havlu servisi ücretsizdir.
• Plaj ve havuzların açılış ve kapanış
tarihleri ve saatleri hava şartlarına göre
değişiklik gösterebilir.

AQUAPARK

• Misafirlerimiz Gloria Golf Resort’te
bulunan Aquapark’tan faydalanabilirler.
• Aquapark açılış ve kapanış tarihleri ve
saatleri hava şartlarına göre değişiklik
gösterebilir.
• Aquapark’ın kapalı olduğu zaman
aralığında havuza girmek yasaktır.
• 1 – 15 Nisan ve 15 – 31 Ekim arası
Aquapark hava şartlarına bağlı olarak
hizmet vermektedir. Otel yönetimi gerek
gördüğünde Aquapark kapatma hakkını
saklı tutar.

PLAJ HİZMETLERİ

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Pavilion (ücretlidir)

09:00 – 18:00

Kapalı

Ayrıcalıklı plaj servisleri (periyodik)

10:00 – 18:00

Kapalı

Su Sporları (ücretlidir)

08:00 – 20:00

Kapalı

GLORIA SERENITY RESORT
HAVUZLAR

AÇIK

KAPALI

DENIZ SUYU

TATLI SU

DERINLIK

M2

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Açık havuz

✓

✓

140 cm-200 cm

4.070 m2

08:00-20:00

Kapalı

Açık çocuk havuzu

✓

✓

48 cm

65 m2

08:00-20:00

Kapalı

Açık deniz suyu havuzu

✓

140 cm-200 cm

3.621 m2

08:00-20:00

Kapalı

✓

Kapalı havuz
(Serenity SPA Merkezi)

✓

✓

140 cm

273 m2

08:00-20:00

08:00-20:00/ısıtmalı

Kapalı çocuk havuzu
(Serenity SPA Merkezi)

✓

✓

44 cm

11 m2

08:00-20:00

08:00-20:00/ısıtmalı

Deluxe Villa havuzu

✓

✓

✓

140 cm

52 m2

*Tatalı su, deniz suyu
ve ısıtma seçeneği

Serenity Villa havuzu

✓

✓

✓

140 cm

94 m2

*Tatalı su, deniz suyu
ve ısıtma seçeneği

VIP Villa havuzu

✓

✓

✓

140 cm

92 m2

*Tatalı su, deniz suyu
ve ısıtma seçeneği

Presidential Villa havuzu

✓

✓

✓

140 cm

133 m2

*Tatalı su, deniz suyu
ve ısıtma seçeneği

• Talebe göre hizmet verilir.

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA SERENITY RESORT

SERENITY SPA (3.500 m2)

Zihin, beden ve ruh için mükemmel bir son
dokunuş... Sakin, sıcak ve doğal tasarımı
ile Serenity SPA’da yenilenin. Büyüleyici
bir atmosfer, sertifikalı uzman terapistler
eşliğinde, dünyaca ünlü markalı bakım
ürünleri ve özel bakımlar, Uzakdoğu
ritüelleriyle birleştiren özel seanslar, gün
boyu bedeninizi ve ruhunuzu şımartan
Spa programları, hamam, sauna, kuaför
ve bakım odaları... Yeniden doğmuş gibi
hissetmeniz için hepsi ve daha fazlası
Serenity SPA’da.

MASSAGES

Her biri kendi konusunda uzman masör ve
masözler, girince çıkmak istemeyeceğiniz
masaj odaları ve çok daha fazlası.
Ruhunuzu şımartmak için başka bir şeye
ihtiyacınız kalmayacak.
• Thermes Marins vücut ritüeli
• Candle masajı
• Gloria Vitality masajı
• Anti-stres masajı
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VÜCUT BAKIMLARI

Şehrazat ve VIP Türk hamamında
kendinizle baş başa kalmanın keyfi...
Sadece seçin ve bu keyfin tadını çıkarın!
• Kas rahatlatıcı (Algae)
• CACI tüm vücut bakımı
• Zoner vücüt bakımı
• Mesothech vücut bakımı

YÜZ BAKIMLARI

Dünyaca ünlü Jüliette Armand ve CACI
markalı bakım ürünleri... Sadece bakımınızı
seçip kendinizle başbaşa kalmanın keyfi...
Daha keyiflisi neolabilir ki!
• Lifting cilt bakımı
• Vitamin C yüz bakımı
• Sıkılaştırıcı ve toparlayıcı yüz bakımı
• Mesotech cilt bakımı

SPA PAVİLYON

Deniz havasını cildinizde hissetmek ve
açık havanın tadını çıkarmak isterseniz
Spa pavilyonumuza rezervasyon
yaptırabilirsiniz. (Kışın kapalıdır)

SPA SUITE

Hamam, jakuzi ve sauna bulunan benzersiz
bir ortamda günlük hayatın stresini
unutmak, üzerinizdeki negative etkilerin
buhar olup uçtuğuna tanık olmak ister
misiniz?

SALON BAKIMLARI

Özel manikür ve pedikür seanslarının
etkisini tırnağınızdan saçınıza kadar
hissettiren büyüleyici bir bakım seansı
etkisine hazır mısınız? Koltuğunuza uzanın
ve yenilenmenin keyfini çıkarın.

SPA & WELLNESS

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

15 Terapi odası, 1 özel SPA-Suite, cilt ve vücut bakımları, masaj ve bakımlar,
1 özel hamam, manikür-pedikür (ilave ücrete tabidir)

09:00 – 20:00

09:00 – 20:00

65˚C & 90˚C sauna, kapalı havuz, 1 Türk hamamı, 2 buhar odası, dinlenme alanı.

09:00 – 20:00

09:00 – 20:00

• 16 yaş altı çocuklar hamam, sauna, buhar odası ve dinlenme alanına kabul edilememektedir.

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.
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Toplantı salonları ve ekipmanlar ilave ücrete tabidir. Toplantı grupları özel hizmet ve fiyat detayları için MICE departmanımız ile
iletişime geçebilirsiniz.
TOPLANTI ODASI

GENIŞLIK

UZUNLUK

ALAN

YÜKSEKLIK

BANKET

U MASA

TIYATRO

SINIF

Faces Halls

10,5 m

24 m

251 m

3,8 m

70 Kişi

-

160 Kişi

80 Kişi

Faces I (Gün Işığı Alır)

10,5 m

6,5 m

68 m2

3,8 m

30 Kişi

14 Kişi

45 Kişi

27 Kişi

3,8 m

48 Kişi

24 Kişi

65 Kişi

30 Kişi

20 Kişi

45 Kişi

24 Kişi

Faces II (Gün Işığı Alır)
Faces III (Gün Işığı Alır)

10,5 m
10,5 m

DÜĞÜN & ORGANİZASYON

2

11 m

115 m

6,5 m

68 m

Yaşamınızdaki yeni başlangıca yelken
açarken, Gloria Hotels & Resorts
ekibi olarak eşsiz deneyimlerimiz ve
misafirperverliğimiz ile bütünleşen çalışma
prensibimiz ile size düğün paketlerimizi
sunmak ve mutluluğunuzu sizlerle birlikte
yaşamak isteriz.

2

2

3,8 m

30 Kişi

İhtişamlı, modern ve zarif düğünlerinizin
organizasyonları için Gloria Hotels &
Resorts, deneyimli mutfak ekibinin
hazırladığı, benzersiz bakış açıları ile tüm
detayları düşünen dinamik servis ekibinin
sunduğu damaklardan tatları silinmeyecek
lezzetleri hizmetinizdedir.

Siz bir tek Evet demeyi düşünün, geri
kalan tüm detaylar ile Gloria Hotels &
Resorts ekibi ilgilensin.

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA VERDE RESORT

GLORIA HOTELS & RESORTS
GENEL BİLGİLER
Gloria Verde Resort açılış tarihi: 2001
Kategori: 5* Hotel
Firma: Özaltın Holding
Sezon: Tüm Yıl
Gloria Hotels & Resorts toplam alan:
2.122.000 m2
Gloria Verde Resort alan: 68.000 m²
Adres: Belek Mah. Kongre Cd. No: 14A/A
Serik-Antalya/Turkey
Telefon : 0242 710 05 00
E-mail: info@gloria.com.tr
Website: www.gloria.com.tr
WI-FI: Odalar ve genel alanlarda (ücretsiz)
Odalar ve genel alanlarda hızlı internet
(ücretli)
Kredi kartları : Visa, Master, Amex
Evcil hayvan: Kabul edilmiyor
Güncel resim, video ve factsheetleri
indirmek için:
Stock: stock.gloria.com.tr
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GLORIA VERDE RESORT

Gloria Verde Resort, Antalya-Belek’te
Akdeniz’in tüm doğal güzelliklerini
barındıran bölgede, çam ormanının
içerisinde ve deniz kıyısında yer almaktadır.
Kalitesi, uluslararası kuruluşlarca defalarca
tescil edilmiş, birçok kez dünyanın en
iyi oteli seçilmiş Gloria Verde Resort,
benzersiz doğası ve olağanüstü hizmet
anlayışı ile aileniz için unutulmaz bir
tatil deneyimi sunuyor. Tatilinizin her
anını doğayla baş başa ve eşi bulunmaz
bir konfor ve huzur içinde geçirme
şansı… Gloria Verde Resort’te bir tatilde
aradığınızdan çok daha fazlası var. Yeşil ve
mavinin muhteşem birlikteliği…
Otelde, 6 katlı bir ana bina ve 1 tanesi
Loby ve Zodiac Bar arasında, diğer 3
tanesi de her kata hizmet veren toplam
4 asansör mevcuttur. Bahçede family
suitelerin bulunduğu 3 katlı 3 blok
bulunmaktadır. Golf sahası tarafında 1
Presidential Villa ve 2 kattan oluşan Select
Villalar bulunmaktadır.

KONUM & ULAŞIM

Antalya Havalimanı: 38 km
Gazipaşa Havalimanı: 150 km
Antalya Şehir Merkezi: 48 km
En Yakın Yerleşim Merkezi: 3-5 km (Belek)
Sahil: Özel kum/çakıl plaj ve 1 iskele
Gloria Golf Club: 1 km

ODA DETAYLARI

Toplam Oda: 293
Standart Oda: 148
Suitler: 124
Villalar: 21
Yatak Kapasitesi: 632
Oda Dağılımı: 144 Standart Oda + 4
Engelli Oda, 22 Junior Suite, 70 Family
Suite, 8 Deluxe Suite, 22 Suite, 2 King
Suite; 20 Select Villa, 1 Presidential Villa.

TÜM ODA VE VİLLALARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Çay ve kahve set-up

Merkezi klima

Su ıstıcısı

Minibar (günde bir defa ücretsiz olarak yenilenir)

Bornoz, terlik, baskül, banyo buklet malzemeleri

Kablosuz internet

Direkt telefon

Banyoda telefon

Kasa

Banyoda makyaj aynası

Yastık menüsü

Banyoda saç kurutma makinesi

LCD-IPTV

DVD oynatıcı (müsaitlik doğrultusunda)

• Çamaşırhane hizmetleri ilave ücrete tabidir,
Yaz ve Kış sezonunda 08:00 – 00:00 arası
hizmet vermektedir.
• Odalar her gün temizlenir. Gün aşırı çarşaf ve
havlu değişimi yapılır.

• Tesisimizde connection oda
bulunmamaktadır.

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA VERDE RESORT

STANDART ODA

Ana binada, 27m², bahçe manzaralı, halı
zemin, 2 adet queen yataklı 1 yatak odası,
tekli koltuk, duşlu 1 banyo, WC, zemin kat
odalarda teras, üst katlarda balkon (6 m²)
bulunmaktadır.
• Engelli misafirlerimizin kullanımına
uygun olarak düzenlenmiş odalar
standart oda tipindedir.

JUNIOR SUITE

Ana binada, 31m², bahçe manzaralı,
halı zemin, french yataklı 1 yatak odası,
açılabilir sofa bulunan oturma alanı, duşlu
1 banyo, WC, zemin kat odalarda teras,
üst katlarda balkon(6 m²) bulunmaktadır.
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odalarda teras, üst katlarda balkon (5 m²)
bulunmaktadır.

DELUXE SUITE
Ana binada, 80 m², bahçe manzaralı, halı
zemin, 2 queen yataklı 1 yatak odası,
açılabilir sofa bulunan oturma odası,
yemek masası, çalışma masası, 1adet
kapsüllü kahve makinası , 2 WC, 1’i jakuzi
ve duşlu, 1’i duşlu 2 banyo, zemin kat
odalarda teras, üst katlarda balkon (9 m²)
bulunmaktadır.

KING SUITE

Ana binada, 41 m², bahçe manzaralı,
halı zemin, french yataklı 1 yatak odası,
açılabilir sofa bulunan oturma odası, duşlu
1 banyo, WC, zemin kat odalarda teras,
üst katlarda balkon (6 m²) bulunmaktadır.

Ana binada,155 m², bahçe manzaralı, 1
french ve 2 queen yataklı, halı zeminli 2
yatak odası, parke zemin büyük oturma
odası, çalışma köşesi, yemek masası,1adet
kapsüllü kahve makinası ,her odada TV,
bagaj odası, giyinme odası, jakuzi ve duşlu
2 banyo, 3 WC, özel banyo ürünleri, 2
balkon (16m²) bulunmaktadır.

FAMILY SUITE

SELECT VİLLA

SUITE

Bahçede, 40 m², bahçe veya kara
manzaralı, halı zemin, 1 french ve 1
twin yataklı 2 yatak odası, her odada
TV, 1 küvetli banyo, WC, zemin kat

Bahçede, 86m², bahçe ve havuz manzaralı,
dublex, parke ve granit zemin, oturma
odası, üst katta 1 frenh yataklı, alt katta

GLORIA VERDE RESORT
ÖZEL ODA TİPLERİ AYRICALIKLARI

ise 1 twin yataklı toplam 2 yatak odası, 1’i
jakuzzili ve duşlu, diğeri duşlu 2 banyo, 2
WC, kurutmalı çamaşır makinası, ütü ve
ütü masası, mutfak (pişirme ekipmanları
yok), 1adet kapsüllü kahve makinası ,özel
banyo buklet malzemesi, VRF (bağımsız)
klima, havuza direk geçiş, şezlong, masa
ve sandalyeli özel teras (14m²).

VERDE PRESIDENTIAL VİLLA

Bahçede,700 m², bahçe ve golf sahası
manzaralı, dubleks, 6 yatak odası. Üst katta
1 king size yatak ve giyinme odası olan,
2 twin (queen) yataklı toplam 3 oda, alt
katta ise queen yataklı 2 oda, twin yataklı
1 oda ile toplam 3 oda, 6 banyo, alt katta
duşlu 3 adet banyo, üst katta 1’i jakuzi
ve duşlu, 2’si küvetli 3 banyo, 8 WC, özel
banyo ürünleri, özel mutfak, çalışma odası,
Otomatik kahve makinası ,sekreter odası,
geniş oturma odası, ütü ve ütü masası,
Fitness içinde sauna ve jakuzi alanı, VRF
(bağımsız) klima, özel açık yüzme havuzu
(120m²), havuz başında hamak, terasda
masa ve sandalye, şezlong, teras (35m²),
villa önünde otopark.

SELECT VILLA

KING SUITE

Villa misafir ilişkileri servisi

✓

✓

VERDE PRESIDENTIAL VILLA
✓

Özel butler

•

•

✓

Özel maid

•

•

✓

Özel aşçı

•

•

✓

Pavilion

•

✓

✓

Buggy

✓

•

✓

Select Restoran (yaz sezonu hizmet vermektedir)

✓

✓

✓

Select Bar (yaz sezonu hizmet vermektedir)

✓

✓

✓

Select fitness, sauna, çocuk oyun odası (yaz sezonu hizmet vermektedir)

✓

✓

✓

3 otel À la carte restoran kullanımı (ücretliler hariç)

✓

✓

✓

3 otel outlet restoranlar her şey dahil kullanımı

✓

✓

✓

24 saat oda servisi (menüden)

✓

✓

✓

Özel karşılama ve booklet setup

✓

✓

✓

Kablosuz internet

✓

✓

✓

Yüksek hızlı kablosuz internet

•

✓

✓

Transfer havalimanı - otel - havalimanı

•

✓

✓

Havalimanı Fast Track servisi

•

✓

✓

Bebek bakıcısı (1-12 yaş)

•

•

•

Laundry servis

•

•

•
• İlave ücrete tabidir | ✓ Ücretsiz

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA VERDE RESORT

YİYECEK VE İÇECEK
HİZMETLERİ

BAZILIKA À LA CARTE

Fransız mutfağının seçkin lezzetlerini, şık
ve zarif bir ortamda tadını çıkarın.

Büfesindeki eşsiz lezzetler kadar, seçkin
À la carte restoran ve şarap seçenekleri
ile sizi şımartmaktan geri kalmayan bir
damak tadı yolculuğuna hazır mısınız?
Güneşin batışını, denize özlemle bakan
barlarımızdan izlerken, küçük aperitifler
ve kokteyller eşliğinde keyifli sohbetlere
yol alacaksınız.

MYTHOS ANA RESTORAN

Mythos Ana Restoran’da her akşam farklı
mutfaklara ait birbirinden özel lezzetleri
keşfedin.

SELECT RESTORAN

Select Villa misafirlerimize hazırlanan
çok özel menüler ile unutulmayacak
lezzetleri keşfedin. Her üç öğünde de
Villa misafirlerine özel olarak hizmet veren
restoran. Yaz sezonunda 08:00 – 23:00
saatleri arasında hizmet vermektedir. Kış
sezonunda kapalıdır.

ANA RESTORAN BÜFE
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GARUDA À LA CARTE

Uzak Doğu’nun özel lezzetlerini,
geleneksel yöntemlerle sunan Uzakdoğulu
şeflerimizden tadın.
Kış döneminde snack restoran olarak
enternasyonel mutfak sunmaktadır.

NEPTUNO BAR & SNACKS

Göz alıcı manzarasında pizza, burger ve
salataların keyfini çıkarın (hava şartlarına
bağlı olarak hizmet vermektedir).

ZODIAC BAR

Zodiac Bar’ın etkileyici atmosferinde
tatilinizin en güzel anlarını yaşayın. 24
saat hizmet veren barımızda yaz ve kış
sezonlarında tüm yerli alkollü ve alkolsüz
içecekler ve bazı yabancı alkollü içecekler
ücretsiz olarak sunulmaktadır.

LOBBY BAR

Kitaplık, günlük gazete ve keyifli müzik
dinletisi. Lobby Bar nezih ortamında tatil
boyunca huzurlu dakikalar geçirin.

POOL BAR

VERDE PUB

Havuz başındaki Pool Bar ile eğlencenin
tadını çıkarın, gününüze renk katın.

GLORIA PATISSERIE

Muhteşem sahil manzarası eşliğinde
huzurla içkilerinizi yudumlayacağınız bir
mekân.

Özel tasarlanan mekânıyla Verde Pub’da
günün en güzel anlarını yaşayın (hava
şartlarına bağlı olarak hizmet vermektedir).
Günlük pişirilen ve taptaze sunulan lezzetli
pastalar, kurabiyeler, kekler... Tatil boyunca
keyifli kaçamaklar yapın, kendinizi şımartın.
Tüm sene hizmette olan Gloria Patisserie
saat 11:00 – 18:00 arası ücretsiz olarak
hizmet vermektedir.

NEPTUNO BAR
SELECT BAR

Select Villa misafirlerimizin havuz keyfini
tamamlayacak samimi bir mekân.

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

SNACK RESTORANLAR

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Mythos Ana Restoran Kahvaltı

07:00 – 10:30

07:00 – 10:30

Neptuno Bar & Snacks (geç kontinental kahvaltı)

10:30 - 12:00

Kapalı

Mythos Ana Restoran Öğle Yemeği

12:30 – 14:30

12:30 – 14:30

Neptuno Bar & Snacks (uluslararası mutfak)

12:00 - 18:00

Kapalı

Mythos Ana Restoran Akşam Yemeği

19:00 – 21:30

18:30 – 21:00

Verde Pub

12:00 - 16:00

Kapalı

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Garuda Restoran

Kapalı

12:00 - 16:00

19:00 – 23:00

19:00 – 23:00

DONDURMA HİZMETİ

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

19:00 – 23:00

Neptuno Bar & Snacks

09:00 - 20:00

Kapalı

Ana Restoran (hergün)

19:00 - 21:30

18:30 - 21:00

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

À LA CARTE RESTORANLAR
Bazilika À la carte (Fransız Mutfağı)
Garuda À la carte (Uzak Doğu Mutfağı)
EXCLUSIVE HİZMETLER
(Villa ve King Suite misafirleri için)
Villa oda servisi menu
Select Bar
BARLAR
Lobby Bar
Zodiac Bar
Pool Bar
Neptuno Bar
Verde Pub Amfi Bar
Vital Bar (SPA içerisinde yer alır)

19:00 – 23:00
YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

24 saat

Kapalı

08:00 – 00:00

Kapalı

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

09:00 – 00:00

09:00 – 00:00

EXCLUSIVE BAR HİZMETLERİ
Zodiac Barda taze meyve suları
Ana Restorant ‘da “Barista”
kahve istasyonu
Ana Restoranda Detox taze meyve suları

24 saat

24 saat

ODA SERVİSİ

09:00 – 18:00

Kapalı

Oda servisi (menüden)

09:00 – 00:00
Aktivite süresince
hizmet vermektedir
09:00 – 20:00

Kapalı

Kapalı

09:00 – 19:00

• À la carte Restoran rezervasyonları 2 gün önceden Misafir
İlişkileri masasında yapılır (müsaitlik doğrultusunda, haftalık
konaklamalarda her À la carte için 1 defa rezervasyon
yapılabilir).
• 28 gece ve üzeri konaklayan misafirler VIP konsept kapsamında
oda servisinden 7/24 ücretsiz, çamaşırhane hizmetinden %50
indirimli ve diğer otellerdeki yiyecek içecek hizmetlerinden
(ücretli À la carte’lar hariç) ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.

Minibar (alkollü, alkolsüz içecekler, çay,
kahve, meyve suları, su, soda, kola,
bisküvi, çikolata, çıtır elma, şekerleme,
cips, ice tea)

24 saat

24 saat

08:00 – 21:30

08:00 – 21:30

08:00 – 10:30

08:00 – 10:30

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

23:00 – 07:00 arası İlave ücrete tabidir
ücretsiz
Günde bir defa
yenilenir /
ücretsizdir

Günde bir defa
yenilenir /
ücretsizdir

• Gloria Golf Resort - Greek À la carte & Turkuaz À la carte
restaurantlarından kuver ücreti ödeyerek faydalanılabilir.
• Barlarda tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ve bazı yabancı
alkollü içecekler ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.
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HAVUZLAR VE PLAJ

PLAJ

HAVUZLAR

PAVİLİONLAR (ücretli)

Kapalı ve açık havuzları, çocuk havuzları,
Thalasso terapi havuzu, doğal plajı ve
masmavi deniziyle Gloria Verde Resort’te
zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Yetişkin ve çocuklar için ayrı ayrı
tasarlanmış, yeşillikler içindeki açık
ve kapalı havuzlarıyla Gloria Verde
Resort, tatilde ihtiyacınız olan her şeyi
beklentilerinizin ötesinde bir hizmet
kalitesiyle sunuyor.
• 12 yaş altı çocukların güvenliği ve sağlığı
açısından Thalasso havuzu kullanmaları
uygun değildir.
• 12 yaşından küçük çocuklar ebeveyvleri
gözetiminde havuza girmelidir.
• Çocuk kum havuzu çevresinde sigara
içmek yasaktır.

Mavi Bayrak ödüllü 120 m’lik plajı, uzun ve
tertemiz kum-çakıl kumsalı, pavilyonları ve
iskelesiyle Gloria Verde Resort’te denizin
ve güneşin tadını doyasıya çıkarın.
Plaj keyfini size ayrılmış özel bir alanda
yaşamak ve ayrıcalıklı hizmetlerden
faydalanmak için pavilyonlar sizi bekliyor.
• Havuz çevresinde ve plajda bulunan
şenzloglar ve havlu servisi ücretsizdir.
• Plaj ve havuzların açılış ve kapanış
tarihleri ve saatleri hava şartlarına göre
değişiklik gösterebilir.

AQUAPARK

Gloria Verde Resort yetişkinler için 4,
çocuklar için 4 adet küçüklü büyüklü
toplam 8 adet kaydırağa sahip Aquaparkı
ile her yaş için eğlence ve heyecanı bir
arada sunuyor!

• 10 yaş altı çocukların güvenliği ve sağlığı
açısından “Space Hole” kaydıraklarını
kullanması uygun değildir. Sorumluluk
ebeveynlerdedir.
• Aquapark’ın kapalı olduğu zaman
aralığında havuza girmek yasaktır.
• Aquapark açılış ve kapanış tarihleri ve
saatleri hava şartlarına göre değişiklik
gösterebilir.
• 1 – 15 Nisan ve 15 – 31 Ekim arası
Aquapark hava şartlarına bağlı olarak
hizmet vermektedir. Otel yönetimi gerek
gördüğünde Aquapark kapatma hakkını
saklı tutar.
• Görevli cankurtaran uyarılarına ve uyarı
tabelalarına uyulması gereklidir.

PLAJ HİZMETLERİ

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Pavilion hizmetleri (ücretlidir)

09:00 – 18:00

Kapalı

Ayrıcalıklı plaj servisleri (periyodik)

10:00 – 18:00

Kapalı

Su sporları (ücretlidir)

08:00 – 20:00

Kapalı

GLORIA VERDE RESORT HAVUZLAR

TATLI SU

DERİNLİK

ALAN

YAZ SEZONU

Ana Açık havuz 1

AÇIK
✓

KAPALI

DENİZ SUYU

✓

140 cm

400 m²

08:00-20:00

KIŞ SEZONU
Kapalı

Ana Açık havuz 2 (derin bölge)

✓

✓

200 cm

350 m²

08:00-20:00

Kapalı

225 m²

08:00-20:00

Kapalı
Kapalı

Ana Açık havuz 3

✓

✓

140 cm

Açık Çocuk Havuzu

✓

✓

35 cm

15 m²

08:00-20:00

Çocuk kum havuzu

✓

✓

50 cm

320 m²

08:00-20:00

Kapalı

Select Villa havuzu

✓

✓

140 cm

430 m²

08:00-20:00

Kapalı

Select Villa çocuk havuzu

✓

✓

35 cm

14 m²

08:00-20:00

Kapalı

Presidential Villa havuzu

✓

✓

140 cm

120 m²

VIP özel alan

Kapalı

Kapalı Havuz 1 (SPA merkezinde)

✓

✓

140 cm

83 m²

08:00–20:00

08:00–20:00 (ısıtmalı)

Thalasso Kapalı Çocuk Havuzu

✓

✓

0,35 m

9 m²

09:00–19:00

09:00–19:00 (ısıtmalı)

Thalasso Kapalı Havuzu 2 (SPA
merkezinde. Havuz içinden çıkılabilen
dış alanda küçük jakuzi mevcut)

✓

140 cm

65 m²

09:00–19:00

09:00–19:00 (ısıtmalı)

140 cm

61 m²

10:00-12:00

Kapalı

Aquapark Havuzu
AQUAPARK

✓

✓

✓

AÇIK

TATLI SU

DERİNLİK

ALAN

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Tube Slide

✓

✓

120 cm

23 mt

10:00-12:00 / 14:00-16:00

Kapalı

Multi Slide

✓

✓

120 cm

23 mt

10:00-12:00 / 14:00-16:00

Kapalı

Body Slide

✓

✓

120 cm

62 mt

10:00-12:00 / 14:00-16:00

Kapalı

Space Hole + Tube Slide

✓

✓

160 cm

57 mt

10:00-12:00 / 14:00-16:00

Kapalı

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA VERDE RESORT

ASKLEPION SPA & THALASSO
(1.800 m2)

Uluslararası deneyime sahip, sertifikalı Spa
terapistleri, dünyaca ünlü bakım ürünleri,
arıtılmış deniz suyunun arındırıcı ve
rahatlatıcı etkisi, deniz yosunları ve tuzu,
Türk hamamı, sauna, özel kuaför ve çok
daha fazlası...

THALASSO
Özel olarak arıtılıp 32 dereceye kadar
ısıtılmış deniz suyu, arındırırken kan
dolaşımını hızlandıran sağlık dolu terapiler,
vücudunuzun kaybettiği mineralleri geri
kazanmasına yardımcı olan ve formülü
tarihin derinliklerinde saklı özel bakım
kürleri... Thalasso bakımının buğulu
etkisini unutmanız biraz zaman alacak.
• Deniz suyu havuzu
• Su jimnastiği
• Aromaterapi banyosu
• Balneo – su altı masajı
• Jet duş

MASAJLAR

Konusunda uzman masör ve masözlerin
özenle uyguladığı, benzerini başka
SPA & WELLNESS
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hiçbir yerde yaşayamayacağınız sağlık
dolu terapiler, büyüleyici bir atmosfer
ile kendinizi yeniden doğmuş gibi
hissedeceksiniz.
• Candle masaj
• Golf masajı
• Thai masajı
• Shiatsu
• Abhyanga masajı

VÜCUT BAKIMLARI

Otantik bir atmosferde, kese, Şehrazat
ve VIP Türk hamamı seansı, Thermes
Marins, CACI Ultra ve Jüliette Armand
gibi dünyaca unlu markalar... Birçok bakım
seansında aradığınızın çok daha fazlasını
tek bir seansta yaşamaya hazır mısınız?
• Toksin atıcı vücut bakımı
• İnceltme ve sıkılaştırma
• Karın bölgesi bakımı
• Otantik vücut bakımı
• Cacı vücut bakımı

YÜZ BAKIMLARI

Thermes Marins, Jüliette Armand ve CACI
Ultra gibi dünyaca unlu markalar... Tek
yapmanız gereken bakımınızı seçip, keyifle
arkanıza yaslanmak.

• Yoğun nem tedavisi
• Hassas cilt bakımı
• Yaşlanma karşı tedavi
• Gençleştirme ve toparlama
• Göz çevresi bakımı

SPA PAVİLİON

Yanı başınızda esen Akdeniz rüzgârlarını
teninizde hissedebileceğiniz büyüleyici bir
alan... Spa Pavilyon’da yaşayacağınız Spa
deneyiminden sonra size her şey sıradan
gelecek (Kışın kapalıdır).

SPA SUITE

Aradığınız lüks ve konforlu Spa seansları,
taptaze bir cilt ve yepyeni bir görünüm
için sizi bekliyor. Sınırsız ve özel hizmet
anlayışıyla yenilenmeye hazır olun.

SALON BAKIMLARI

İhtiyacınız olan şey manikür ya da
pedikürse özel kuaförünüzü gittiğiniz
her yere götürmekten daha özel bir
seçeneğiniz olduğunu unutmayın.
Asklepion Spa’nın salon bakımlarıyla
yenilenin.

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

09:00-12:00 & 15:00-19:00

09:00-12:00 & 15:00-19:00

15 terapi odası, 1 özel spa-suite, cilt ve vücut
bakımları, masaj ve bakımlar, 1 özel hamam, manikür
– pedikür (ücretli)

09:00 – 20:00

09:00 – 20:00

1 bio & 1 fin sauna, kapalı havuz, 1 Türk hamamı,
Thalasso havuzu, dinlenme alanı. (ücretsiz)

09:00 – 20:00

09:00 – 20:00

Asklepion SPA & Thalasso

• 12 yaş altı çocukların güvenliği ve sağlığı açısından Thalasso havuzu kullanmaları uygun değildir.
• 16 yaş altı çocuklar hamam, sauna, buhar odası ve dinlenme alanına kabul edilememektedir.
Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA VERDE RESORT
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Toplantı salonları ve ekipmanlar ilave ücrete tabidir. Toplantı grupları özel hizmet ve fiyat detayları için MICE departmanımız ile
iletişime geçebilirsiniz.
TOPLANTI ODASI

GENİŞLİK

UZUNLUK

Daphne I, II, III

16,5m

32 m

528 m2

6m

Daphne I

9,5 m

16,5 m

156 m2

Daphne II

12,5 m

16,5 m

10 m

16,5 m

Daphne III (Gün Işığı Alır)

DÜĞÜN & ORGANİZASYON

Yaşamınızdaki yeni başlangıca yelken
açarken, Gloria Hotels & Resorts
ekibi olarak eşsiz deneyimlerimiz ve
misafirperverliğimiz ile bütünleşen çalışma
prensibimiz ile size düğün paketlerimizi
sunmak ve mutluluğunuzu sizlerle birlikte
yaşamak isteriz.

ALAN

YÜKSEKLİK

BANKET

TİYATRO

SINIF

350 Kişi

650 Kişi

380 Kişi

6m

80 Kişi

120 Kişi

80 Kişi

206 m2

6m

130 Kişi

230 Kişi

120 Kişi

165 m2

6m

100 Kişi

180 Kişi

100 Kişi

İhtişamlı, modern ve zarif düğünlerinizin
organizasyonları için Gloria Hotels &
Resorts, deneyimli mutfak ekibinin
hazırladığı, benzersiz bakış açıları ile tüm
detayları düşünen dinamik servis ekibinin
sunduğu damaklardan tatları silinmeyecek
lezzetleri hizmetinizdedir.

Siz bir tek Evet demeyi düşünün, geri
kalan tüm detaylar ile Gloria Hotels &
Resorts ekibi ilgilensin…
Gloria Hotels & Resorts olarak bize
gösterdiğiniz güvene teşekkür eder, tüm
özel kutlamalarınızda size hizmet etmekten
mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

FIT GLORIA & GLORIA EVENT

GLORIA EVENT

Gloria Event, dünyanın önde gelen
eğlence trendlerini, Gloria Hotels &
Resorts bünyesinde buluşturup sanatı,
şovu ve etkinliği kendi yaratıcı ekibiyle
alışılagelmişin dışında bir eğlence
kavramıyla tanımlıyor. Türkiye’nin önde
gelen sanatçılarından unutulmaz konserler,
gece kulübü, çılgın sahil partileri, dünyaca
ünlü DJler, muhteşem gösteriler ve onlarca
sportif aktivite…

VERDE AMFİTİYATRO

350 kişilik kapasitesi ile, özel ses – ışık
sistemi, bar ve fonksiyonel sahne düzenine
sahip Verde Amfitiyatro, dans, akrobasi
ve etnik sahne gösterilerini Gloria
Verde Resort misafirleri ile buluşturuyor.
26.04.2021-17.10.2021 tarihleri arası hizmet
vermektedir

NEPTUNO BAR

Haftanın belirli günlerinde akşamları
profesyonel canlı muzik grupları, DJ
performansları ve konsept partileri
ile Gloria Verde Resort misafirlerini
ağırlıyor. 01.05-15.10 tarihleri arası hizmet
vermektedir.

ARENA AMFİTİYATRO

Gloria Verde Resort’ten ücretsiz shuttle
ile ulaşılabilen, 1.061 kişilik kapasiteye,
konforlu bir dekorasyona, özel ses – ışık
sistemi, bar ve fonksiyonel sahne düzenine
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sahip Arena Amfitiyatro, dans, akrobasi
ve etnik sahne gösterilerinin arasından
seçilen dünyaca ünlü dev prodüksiyonları
Gloria Hotels & Resorts misafirleri ile
buluşturuyor (Gloria Golf Resort ve Gloria
Serenity Resort arasında bulunmaktadır).

G VENTURE

Dünyaca ünlü DJ’leri ağırlayarak kaliteli
bir hizmet sunan, nehirle deniz arasında
konumlandırılmış büyüleyici bir bar ve acık
hava parti alanı... G-Venture’da yıldızların
altında, yıldızlarla dolu unutulmaz partilere
hazır olun. (Gloria Golf Resort ve Gloria
Serenity Resort arasında bulunmaktadır)

INSOMNIA

Eğlence bitene kadar Insomnia
Gece Kulübü ve Barı sizin için hizmet
vermektedir (Gloria Golf Resort ve Gloria
Serenity Resort arasında yer alan Eğlence
Merkezinde bulunmaktadır).

GAME CENTER

Eğlencenin dozunu kaçıracağınız *Game
Center, her yaştan misafirlerimiz için
eğlence imkanı sunmaktadır. *Game
Center’da misafirler bowling (6 bant)
ve bilardo oynayabilir, tatilde elektronik
oyun keyfi ve sanal gerçeklik deneyimi
yaşayabilirler. Müzikseverlerin keyifle
vakit geçirdiği Karaoke Bar’da tatillerine
unutulmaz anlar ekleyebilirler.
* Game Center hizmetlerimiz ilave ücrete
tabidir.

GLORIA AKTİVİTELERİ

Ücretsiz hizmetler: boccia, zumba, pilates,
plaj voleybolu, aerobik, yoga, tenis kortları
ve ışıklandırma, jimnastik, masa tenisi,
animasyon, mini futbol, basketbol, dart.
• Aktiviteler sezona ve hava şartlarına
göre değişiklik gösterebilir.
Ücretli hizmetler: tenis ekipmanı ve
dersleri, su sporları, golf dersleri ve golf
oyunu.

FIT GLORIA’DA NELER VAR?

Fit Gloria spor salonları Gloria Hotels &
Resorts standartlarında, tam donanımlı ve
fonksiyonel spor aletleri ve eğitmenleriyle
hizmet vermektedir. Gloria Golf Resort
Fit Gloria, doğa ile iç içe ayrı bir alanda
bulunmaktadır. Fit Gloria eğitmenlerinden
kardiyovasküler, kuvvet ve zihin-beden
antrenmanlarına yönelik farklı egzersiz
programlarını alabilirsiniz. Fit Gloria’da
spor yapmaya gelen her misafir, personal
coaching seviyesinde ilgi ve program ile
ağırlanmaktadır.
• Fitness Yaz ve Kış sezonlarında
08:00 – 20:00 saatleri arası hizmet
vermektedir. (16 yaş altı çocuklar kabul
edilmemektedir)

FITNESS AKTİVİTELERİ

Total body*, Power plate*, Body pump*,
Stretching*, Personal training*, Crunch*,
Cardio mix* Spinning*, Bosu*.
*İlave ücrete tabidir.

EĞLENCE & AKTİVİTE ALANLARI

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Insomnia Night Club (+18 yaş)
(Gloria Serenity Resort Enternainment Center içinde)

23:00 – 03:00

23:00 – 02:00 sadece Cumartesi

16:00 – 00:00

16:00 – 00:00

Aktivite süresince

Kapalı

Entertainment Center Bar
(Gloria Serenity Resort Enternainment Center içinde)
Arena Anfitiyatro ve Arena Bar (Gloria Serenity Resort)
G–Venture (Gloria Serenity Resort sahilinde)

21:00 – 00:00

Kapalı

Tenis kortları (1 adet tartan), ışıklandırma (ücretsiz)

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

İsteğe bağlı

İsteğe bağlı

16:00 – 00:00

16:00 – 00:00

Tenis dersleri, tenis ekipmanları (ücretlidir)
Ücretli: Game Center- bowling, bilardo,
elektronik oyun, sanal gerçeklik

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GOGI KIDS CLUB

GOGI VIM CLUB

(Very Important Minis)
01 - 03 Yaş
Ücretsiz hizmetler
Ailede bebek sayısına göre 1 defaya
mahsus verilen ürünler: Biberon yıkama
fırçası, ıslak mendil (seyahat boyu) , mama
kaşığı, bebek tırnak makası, biberon,
emzik (+6 ay), bebek bezi (sadece acil
durumlarda).
Gogi Kids Club içerisinde kullanılan
ürünler: Biberon ısıtıcısı, sterilizatör (odada
kullanım talebi misafir ilişkilerine bildirilir),
ateş ölçer.
Oda için: bebek yatağı, yatak korkuluğu,
tuvalet adaptörü, lazımlık, lavabo
basamağı, bebek küveti, çamaşır yıkama
leğeni
Glorian Baby Kit çantası ( 0-3 yaş): Chicco
marka, vücut şampuanı + saç şampuanı,
vücut losyonu, sünger çocuk lifi ve bebek
veya çocuk bornozu (12 yaşa kadar).

BESLENME ve WWW

(What-When-Where) Servisi (aşağıda
belirtilen hizmetler için taleplerin misafir
ilişkilerine bildirilmesi gerekmektedir)
Bebeğinizin mamasının tarifini vererek
istediğiniz yere, istediğiniz zaman
ulaşmasını sağlayabilirsiniz (What-WhenWhere Servisi).
Arzu ederseniz Gogi Kids Club mutfağını
kullanarak bebeğinizin mamasını kendiniz
hazırlayabilirsiniz. Özel taleplerin misafir
ilişkilerine bildirilmesi gerekmektedir.
Ana Restaurant’ta verilen HIPP marka
ÇOCUK AKTİVİTELERİ
Gogi Fun Jungle
Gloria Golf Resort’te hizmet vermektedir.
1-14 yaş arası
5 yaş altı çocuklar Fun Jungle’dan ailelerinin
gözetiminde faydalanabilir
Gogi Kids Club
4-12 yaş arası
Gogi Teenage Club
13-17 yaş arası
Bakıcılık hizmeti
1-12 yaş arası içindir. İlave ücrete tabidir. Hergün için
tek seferde en fazla 3 saate kadar hizmet verilir
Gloria Mini Farm
Gloria Serenity Resort’te hizmet vermektedir.
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ürünlerimiz: biberon mamaları, organik
sütlaç, meyve suları, çaylar, tahıl bazlı ek
gıdalar, organik bisküviler, atıştırmalıklar.
Ayrıca kavanoz maması olarak, organik
sebze ve meyveli, tam tahıllı ürünler servis
edilmektedir.
Mama sandalyesi tüm restoranlarımızda
ücretsiz olarak bulunmaktadır.
Ücretli hizmetler: yürüteç, bebek arabası,
bebek telsizi.

GOGI KIDS CLUB

04 - 12 Yaş
Çocuk kulübümüz Gogi Kids Club, küçük
misafirlerimize güvenli ve eğlenceli bir
dünya sunmaktadır. Elişi aktivitelerinden,
spor aktivitelerine, yarışmalar, şovlar,
doğum günü organizasyonlarına
kadar tüm eğlenceli aktiviteler küçük
misafirlerimiz için.

GOGI FUN JUNGLE

(5 yaş altı sadece aile gözetiminde)
01 - 14 Yaş
Yemyeşil bir doğa içerisinde çocuklar
için iç ve dış mekân oyun ekipmanları
ile donatılmıştır. 5 yaş altı çocuklar
Fun Jungle’dan yetişkin gözetiminde
faydalanabilir. Gogi Fun Jungle içinde
bulunan oyun alanlarımız: Comfyland
01 – 06 yaş, Gogi Town 01 - 12 yaş, Crazy
Jungle 5 -12 yaş, Game Zone 5 - 14 yaş.

TEENAGE CLUB

(01 Haziran – 30 Eylül arası)
13 - 17 Yaş
Bilardo, mini futbol, dart, su sporları

(ücretli) , masa tenisi, basketbol, voleybol,
aquapark, DJ kursu.

BAKICILIK HİZMETİ

01 - 12 Yaş
Çocuklarınızı otelimiz bünyesindeki bebek
bakıcılarına emanet edebilir ve Gloria
Hotels & Resorts’un diğer hizmetlerinden
rahatça yararlanabilirsiniz. Bebek bakımı
hizmetinden faydalanmak için en az 24
saat öncesinden misafir ilişkileri veya
Gogi Kids Club‘a bilgi verilmesi gerekir.
Geç gelen talepler için ise, müsaitlik
durumuna bağlı olarak bakıcılık hizmeti
sunulmaktadır.
*1 yaş üstü bebekler / çocuklar için
en fazla 3 saate kadar, uygunluk
doğrultusunda hizmet verilir. İlave
ödemeye tabi olarak bakıcılık hizmeti
verilmektedir. Bakıcılık saatleri gün
içerisinde bölünerek kullanılamaz.

ÇOCUK BÜFESİ

Ana restoran’ta yer alan çocuk büfesi 01
Mayıs - 31 Ekim arası hizmet vermektedir.
Öğle yemeği: 12:30-14:30 		
Akşam yemeği: 19:00-21:30

SANAT ATÖLYESİ (Ücretlidir)
Gloria Golf Resort , Gloria Serenity
Resort’ de sahilde kurulan alanlarda,
01.05 - 15.10 tarihleri arasında hizmet
vermektedir.
Atölyelerde seramik yapımı, ipek - cam
- ahşap - kum - tişört ve tuval boyama
faaliyelerine katılabilirler.

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

01.05-31.10 tarihleri arasında
10:00*-23:00* saatleri arası Gogi Kids Club
çalışanları gözetiminde kullanılabilir.

Kapalı

01.04 – 31.10 tarihleri arası 09:00*-17:00* arası
Gogi Kids Club çalışanları gözetiminde,
17:00*-23:00* arası ailelerinin gözetiminde kullanılabilir.

10:00*-17:00 *arası Gogi Kids Club çalışanları
gözetiminde, 17:00*-21:00* arası
ailelerin gözetiminde kullanılabilir.

01.06 – 30.09 tarihleri arası
10:30*-12:30* / 14:30*-17:00* / 20:00*-22:30*

Kapalı

09:00 - 02:00

10:00 - 21:00

09:00 – 23:00 (Ailelerinin gözetiminde faydalanılır.)

09:00 – 23:00

• Hizmet saatleri değişiklik gösterebilir ve /veya dezenfekte saatlerinde kapalıdır.
Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA GOLF CLUB
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Gloria Golf Club iki adet 18 delikli Şampiyona Sahası ve bir adet 9 delikli Verde Golf Sahası ile Akdeniz Rivierası’nın 45 deliğe sahip
tek Golf Kulübüdür. Gloria Hotels & Resorts misafirleri öncelikli olarak kullanabilme ayrıcalığına sahiptir. Golf Akademisi’nin eşsiz
ayrıcalıkları ile Gloria Golf Club sahalarında golf oynamanın keyfini çıkarın.
Practice Area
Gloria Golf Akademisi & Driving Range
5 Putting Green
6 Bunker Green
7 Chipping & Pitching Green
Gloria Golf Akademisi ve range alanı,
Türkiye’de amacına uygun olarak inşa
edilmiş en büyük eğitim tesisidir. Ister
yeni başlayan biri olsun, ister antrenman
yapmak isteyen bir profesyonel, Gloria
Golf Akademisi’nde her ihtiyacı karşılıyor.
PGA ve TPGA sertifikalı profesyonel
eğitmenlerce bireysel veya grup eğitimleri
verilen tesiste, Nike, Taylor Made ve
Titleist golf sopaları kullanılır. Öte yandan
kapalı mekan akademisinde Flightscope
ve SAMM putt lab teknolojisi kullanılir.
Beş putting green, altı bunker green, yedi
chipping ve pitching green, bir wedge
antrenman alanı, 48 üstü kapalı atış alanı
ve 50 çim (tee) atış alanları Gloria Golf
Akademide golf severleri bekliyor.
Greens: Bermuda çimi tifway 328
Fairway: Bermuda çimi tifway 419

Ünlü Fransız golf mimarı Michel Gayon
tarafından tasarlanmış olan Gloria Golf
Club, bölgenin ve Türkiye’nin en geniş
golf kulübü olup, Avrupa’ nın da ikinci
en büyük kulübüdür. Dünyanın önde
gelen tatil merkezlerinden biri olan
Belek- Antalya’da bulunan Gloria Hotels &
Resorts, gerek mimarisi gerekse sunduğu
hizmetler ve olanaklar sayesinde, dünyanın
en iyi otelleri arasında yerini almıştır.
Gloria Golf Club, yılın 12 ayı sağladığı
elverişli hava koşulları sayesinde Türkiye’
nin golf cenneti olarak bilinen bölgenin en
iyilerinden biri olarak bilinmektedir. Ayrıca,
dünyaca ünlü golf organizasyonlarına ev
sahipliği yapmaktadır.
Gloria Golf Club sahaları, üstün teknik
özellikleri ve üst düzey tasarımları
sayesinde, golf dünyasının saygın ve
seçkin ödüllerine layık görülmüştür.

sunmaktan gurur duyuyoruz. Misafirlerimiz
golf oynarken bölgenin sunduğu
doğa, yaban hayatı ve hava koşullarının
büyüsüne kapılacak ve tatil ile sporun
keyfine varacaklar.
• Gloria “Old” Golf Sahası
(18-hole, 72 Par, 6529 m)
• Gloria “New” Golf Sahası
(18-hole, 72 Par, 6523 m)
• Gloria “Verde” Golf Sahası
(9-hole, 35 Par, 2923 m)
Gloria Select Courses
18-delikli en iyi sahalardan oluşmaktadır
• Select New Course
(18-delik, Par 72, 6350 m)
(ilk olarak Verde 9 hole oynanır,
akabinde Old Course 9 hole oynanır)
• Select Old Course
(18-delik, Par 72, 6492 m)
(ilk olarak Verde 9 hole oynanır,
akabinde Old Course 9 hole oynanır.

Değerli misafirlerimize, Gloria Golf
Club House’ da bar ve gurme yemek
deneyimleri dahil, birinci sınıf hizmetler

GOLF

YAZ SEZONU

KIŞ SEZONU

Golf & Golf Lesson (ilave ücrete tabidir)

Rezervasyonlu

Rezervasyonlu

Gloria Golf Club’de Grup Golf Dersleri
(1 her gün 1 saat)

15.06-31.08 tarihleri arası ücretsiz

Kapalı

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

GLORIA SPORTS ARENA
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KONUM

Gloria Sports Arena kapalı alan, açık alan ve su sporları tesisleriyle modern bir spor kompleksidir. Antalya Belek’te 50’den fazla branşta
sporcu ve kampların ağırlanabileceği 105.000 m2 (10,5 hektar alan) üzerine kurulmuştur. Tesisler, spor alanındaki en son teknolojiyle
donatılmış ve inşa edilmiştir.

AÇIK ALAN SPORLARI

Okçuluk, plaj voleybolu, bisiklet (dağ bisikleti, yol bisikleti), çim hokeyi, futbol, ragbi, tenis, atletizm.
Koşular		
: kısa, orta ve uzun mesafe, bayrak yarışları, engelli koşular.
Atlamalar
: uzun atlama, üç adım, yüksek ve sırıkla yüksek atlama.
Atmalar		
: cirit, disk, çekiç ve gülle atma.
Kombine yarışlar : erkekler dekatlon, kadınlar heptatlon, triatlon.
Diğer açık alan aporları: slacklining, tırmanış (kısa kaya tırmanışı ve yardımlı spor tırmanışı).

KAPALI ALAN SPORLARI

Badminton, basketbol, boks, eskrim, jimnastik, hentbol, judo, masa tenisi, tekvando, voleybol, halter, güreş.
Diğer salon sporları: powerlifting, dancesport, futsal, dövüş sporları (aikido, jiu-jitsu, karate, kick boks, k1, muay thai), grup egzersizleri
(kapalı alan bisiklet, crossfit ve suspension training).

SU SPORLARI

Atlama (1-3 m tramplen, 3-5- 7,5-10 m platform), yüzme, senkronize yüzme, su topu. Diğer su sporları: scuba diving (havuz), sualtı
hokeyi, sualtı ragbi.

TOPLANTI ODASI
Aspendos

GENİŞLİK

UZUNLUK

ALAN

6,2 m

10,2 m

63,24 m

2

Olympos

8,6 m

10,2 m

87,5 m

2

Termessos

6,5 m

10,2 m

66,3 m

2

Aspendos & Olympos

14,8 m

Olympos & Termessos

15,1 m

Aspendos & Olympos & Termessos

21,3 m

10,2 m
10,2 m
10,2 m

YÜKSEKLİK

BANKET

U MASA
DÜZENİ

TİYATRO

SINIF

3,5 m

20 Pax

22 Kişi

40 Kişi

24 Kişi

3,5 m

30 Pax

22 Kişi

60 Kişi

36 Kişi

3,5 m

20 Pax

22 Kişi

40 Kişi

24 Kişi

150,96 m

2

3,5 m

50 Pax

40 Kişi

120 Kişi

80 Kişi

154,02 m

2

3,5 m

50 Pax

40 Kişi

120 Kişi

80 Kişi

217,26 m

2

3,5 m

80 Pax

60 Kişi

160 Kişi

110 Kişi

Gloria Hotels & Resorts, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır.
Gloria Hotels & Resorts, pandemi şartları gereğince yıl içerisinde misafir ve çalışan güveliği için hizmet ve şartlarda kısıtlamalar yapabilir.

Gloria Hotels & Resorts, köklerine duyduğu sadakat ve bağlılığı,
yenilenme ve değişimin gücünden ilham alarak lüksün sade,
zarif ama parıltılı dünyası ile buluşturuyor

Her zevke ayrı bir dokunuş,
her dokunuşun birbiriyle yarıştığı
mükemmel bir denge!

