Engelli odaları

gloria serenity resort
Her bir çiçeği bile özenle seçilmiş yemyeşil bir bahçe içinde,
evinizin sıcaklığını ve rahatlığını tatilinizde bile aratmayan Engelli misafirlerin rahat
kullanımı için dizayn edilmiş Superior Oda

SUPERIOR ODA

Otel genel alanı engelli misafirlerin kullanımına
uygundur. Bahçede rampa, otel havuzunda engelli
misafirler için asansör bulunmaktadır. Ana binada
kara tarafına bakan superior odalardan bazıları engelli
misafirlerimizin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiştir.

ASANSÖR
Asansör yeri
Asansor sayısı
Asansör kapı genişliği
Asansör iç ebatları
Asansör kontrol butonları
kabartmalı mı?

Ana bina
4
90 cm
118 cm en,
148 cm boy,
210 cm yükseklik
Hayır

ODA DETAYLARI
Engelli oda sayısı
Odaların konumu
Oda kapısı genişliği - yüksekliği
Oda kapısı gözetleme deliği
Acil çağrı butonu
Koridor genişliği
Oda elektrik anahtarlığı yüksekliği
Yatak yüksekliği
Odada telefon yüksekliği
Televizyon masası yüksekliği
Yatak duvar arasındaki mesafe
Dolap içi askı ve raf yüksekliği

3
tüm odalar zemin kattadır
oda kapısı dışa açılır, 90 cm-210 cm
Yok
banyoda / ipli
110 cm
96 cm
50 cm
62 cm
72 cm
15 cm
128 cm askı, 33 cm raf

Banyo kapısı genişliği - yüksekliği
Banyo lavabosu yerden yükseklik
Klozet yüksekliği
Klozet etrafında sandalyeye transfer
boşluğu
Banyo el havlusu yüksekliği
Banyoda küvet ve düz oturaklı duş
Duvarlarda tutunma bantları
(oda / banyo)
Teras kapı genişlik / yükseklik
Teras genişliği
Teras trabzan yüksekliği

90 cm-210 cm
86 cm
51 cm
Klozet ile duvar arası 20 cm,
Klozet ile küvet arası 35 cm
70 cm
İkiside mevcut
Banyo
106cm, 210 cm
300 cm en, 300 cm boy
trabzan yok
bahçeye inişte rampa var

gloria golf resort
Tercih ve beklentilerinize göre dekore edilmiş, detayların uyum ve rahatlığınız düşünülerek
çeşitlendirildiği odalarımız, sizi ve küçük misafirlerimizi evinizde hissettiriyor. Balkondan
uzanabileceğiniz kadar yakın çam ağaçlarında, özenle koruduğumuz doğanın armağanı kuş
ve sincapları çok yakından görebilirsiniz.

STANDART ODA

Otel genel alanı engelli misafirlerin kullanımına
uygundur. Ana binada standart odalar ve bahçe
odalarından bazıları engelli misafirlerimizin
ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiştir.

ASANSÖR
Asansör yeri
Asansor sayısı
Asansör kapı genişliği
Asansör iç ebatları
Asansör kontrol butonları
kabartmalı mı?

Ana bina
4
79 cm
135 cm genişlik
215 cm yükseklik
160 cm derinlik
evet

ODA DETAYLARI
Engelli oda sayısı
Odaların konumu
Oda kapısı genişliği - yüksekliği
Oda kapısı gözetleme deliği
Acil çağrı butonu
Koridor genişliği
Oda elektrik anahtarlığı yüksekliği
Yatak yüksekliği
Odada telefon yüksekliği
Televizyon masası yüksekliği
Yatak duvar arasındaki mesafe
Dolap içi askı ve raf yüksekliği

6
ana binada her katta bir adet ve
bahçe odalarında zemin kattadır.
oda kapısı dışa açılır,
93 cm - 210 cm
120 cm
banyoda ipli, oda içinde buton
130 cm
105 cm
55 cm
60 cm
78 cm
55 cm
askı 135 cm

Banyo kapısı genişliği - yüksekliği
Banyo lavabosu yerden yükseklik
Klozet yüksekliği
Klozet etrafında sandalyeye transfer
boşluğu
Banyo el havlusu yüksekliği
Banyoda küvet ve düz oturaklı duş
Duvarlarda tutunma bantları (oda/banyo)
Teras/balkon kapısı nasıl? Genişlik?
Yükseklik?
Teras/balkon genişliği
Teras/balkon trabzan yüksekliği

genişlik 93 cm,
yükseklik 210 cm
75 cm
50 cm
110 cm
120 cm
Düz oturaklı duş
Banyo
Sürgülü kapı, rampa var.
genişlik 90 cm
yükseklik 210 cm
235*60 cm
110 cm

gloria verde resort
Günün ilk ışıkları ile bahçeye açılan odanızdan çıkıp çimlerde yalın ayak dolaşmayı
ya da villanızın önündeki yemyeşil ağaçların gölgesinde,
sıcacık kahvenizi doğanın seslerini dinleyerek yudumlamayı deneyimleyin.
Her oda ayrı bir hikayeyi, her hikaye ayrı bir mutluluğu yaşatıyor.

STANDART ODA

Otel genel alanlarında rampa, otel havuzunda engelli
misafirler için asansör bulunmaktadır. Otelin ana
binada bulunan standart odalarından bazıları engelli
misafirlerimizin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiştir.

ASANSÖR
Asansör yeri
Asansor sayısı
Asansör kapı genişliği
Asansör iç ebatları
Asansör kontrol butonları
kabartmalı mı?

Ana bina
4
90 cm
genişlik 140 cm,
derinlik 130 cm,
yükseklik 230 cm
evet

ODA DETAYLARI
Engelli oda sayısı
Odaların konumu
Oda kapısı genişliği - yüksekliği
Oda kapısı gözetleme deliği yüksekliği
Acil çağrı butonu
Koridor genişliği
Oda elektrik anahtarlığı yüksekliği
Yatak yüksekliği
Odada telefon yüksekliği
Televizyon masası yüksekliği
Yatak duvar arasındaki mesafe
Dolap içi askı yüksekliği

4
2. / 3. / 4. ve 5. katlar
Oda kapısı dışa açılır.
95 cm-205 cm
132 cm
Yatak başlarında ve banyoda ipli
115-160 cm
100 cm
50 cm
55 cm
80 cm
35 cm - 190 cm
135 cm

Banyo kapısı genişliği - yüksekliği
Banyo lavabosu yerden yükseklik
Klozet yüksekliği
Klozet etrafında sandalyeye transfer
boşluğu
Banyo el havlusu yüksekliği
Banyoda küvet ve düz oturaklı duş
Duvarlarda tutunma bantları
(oda/banyo)
Balkon kapısı genişlik ve yükseklik
Balkon ebatları
Balkon trabzan yüksekliği

genişlik 95 cm, yükseklik 205 cm
120 cm
50 cm
120 cm
115 cm
Düz oturaklı duş
Banyo
genişlik 160 cm,
yükseklik 210 cm
30 cm - 280 cm Fransız balkon
112 cm

gloria sports arena
Profesyonel-amatör sporcu ve takımlara, 50’den fazla spor dalında hizmet veren,
Avrupa’nın en geniş kapsamlı antrenman, kamp ve konaklama tesisinde, sporcuların
bireysel ihtiyaçlarına göre programlar sunabilen
Sporcu Sağlığı & Performans Merkezi de bulunuyor.

STANDART ODA

Otel genel alanı engelli misafirlerin kullanımına
uygundur. Otelin standart odalarından bazıları engelli
misafirlerimizin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiştir.

ASANSÖR
Asansör yeri
Asansor sayısı
Asansör kapı genişliği
Asansör iç ebatları
Asansör kontrol butonları
kabartmalı mı?

Ana bina
3
genişlik 90 cm,
yükseklik 210 cm
genişlik 114 cm,
derinlik 150 cm,
yükseklik 220 cm
evet

ODA DETAYLARI
Engelli oda sayısı
Odaların konumu
Oda kapısı genişliği - yüksekliği
Oda kapısı gözetleme deliği yüksekliği
Acil çağrı butonu
Koridor genişliği
Oda elektrik anahtarlığı yüksekliği
Yatak yüksekliği
Odada telefon yüksekliği
Televizyon masası yüksekliği
Yatak duvar arasındaki mesafe
Dolap içi askı ve raf yüksekliği

8
2. kat
Oda kapısı dışa açılır.
90 cm-212 cm
110 cm
Banyoda
112 cm
yatakbaşı:60 cm - koridor:110cm
60 cm
50 cm
74 cm
25 cm
Askı: 110 cm - Raf: 80 cm

Banyo kapısı genişliği - yüksekliği
Banyo lavabosu yerden yükseklik
Klozet yüksekliği
Klozet etrafında sandalyeye transfer
boşluğu
Banyo el havlusu yüksekliği
Banyoda küvet ve düz oturaklı duş
Duvarlarda tutunma bantları
(oda/banyo)
Balkon kapı genişliği (balkona çıkışda
rampa var mı? / düz ayak mı?)
Balkon genişliği
Balkon kapısı yükseklik
Balkon trabzan yüksekliği

genişlik 90 cm, yükseklik 212 cm
80 cm
50 cm
120 cm
100 cm
Düz oturaklı duş
Banyo
Sürgülü kapı, genişlik 116 cm,
rampa var.
140 cm
215 cm
110 cm

