Glorıa VILLAS

gloria serenity resort
garden villa • pool villa • deluxe villa
serenity villa • vip villa • serenity presidential villa

Huzurun, ayrıcalığın ve lüksün, evrenin doğal renkleri ile birleştiği Gloria Serenity’de,
kişisel konforunuz, damak tadınız, eğlence ve çocuklarınızın mutluluğuna dair tüm beklentileriniz,
sizler için keyif ve memnuniyetle bir araya getirildi.

Garden Vılla

GLORIA SERENITY RESORT

86 m², bahçe manzaralı, dubleks, 2 yatak
odası (biri king, biri queen ikiz yataklı), 		
2 banyo (biri küvetli, biri jakuzili ve duşlu),
2 wc, mini bar, oturma odası ve jakuzili teras.

Zemin Kat

ODA ÖZELLİKLERİ
Villa izole durumu
Oturma odası
Yatak odası (king)
Yatak odası (queen twin)
Banyo & wc
Jakuzili teras
VRF (bağımsız) klima
Kablosuz internet (ücretsiz)

AYRICALIKLI HİZMETLER
50%
1
1
1
2
1

Havalimanı-otel-havalimanı transfer*
Havalimanı Fast Track hizmeti*
Villa Misafir İlişkileri hizmeti
VIP karşılama
Özel butler*
Özel maid*
Özel aşçı*
Buggy*
Pavilyon*
Route 66 Restaurant’ta villa misafirleri için
özel kahvaltı
24 saat oda servisi (menü dahilinde)
Tüm Gloria otellerinde a la carte restoran
kullanımı

Üst Kat

Girişte meyve ikramı
(isteğe göre günlük yenilenir)
Bebek menüsü
Bebek ve çocuk bakıcısı (1-12 yaş)*
Özel buklet malzemeleri
Çocuklar için özel buklet malzemeleri
Yastık menüsü
Ütü ve ütü masası
Yüksek hızlı kablosuz internet*
3 otelde de her şey dahil kullanım
Turn down hizmeti
Çamaşırhane hizmeti*
*Ücretli

POOL Villa

GLORIA SERENITY RESORT

86 m², havuz manzaralı, dublex, 2 yatak odası
(biri king, biri queen ikiz yataklı), 2 banyo (biri
küvetli, biri jakuzili ve duşlu), 2 wc, mini bar,
oturma odası, jakuzili teras, ortak havuza direk
geçiş.

Zemin Kat

ODA ÖZELLİKLERİ
Villa izole durumu
Oturma odası
Yatak odası (king)
Yatak odası (queen twin)
Banyo & wc
Jakuzili teras
Ortak havuz
VRF (bağımsız) klima
Kablosuz internet (ücretsiz)

Üst Kat

AYRICALIKLI HİZMETLER
50%
1
1
1
2
1
1

Havalimanı-otel-havalimanı transfer*
Havalimanı Fast Track hizmeti*
Villa Misafir İlişkileri hizmeti
VIP karşılama
Özel butler*
Özel maid*
Özel aşçı*
Buggy*
Pavilyon*
Route 66 Restaurant’ta villa misafirleri için
özel kahvaltı
24 saat oda servisi (menü dahilinde)
Tüm Gloria otellerinde a la carte restoran
kullanımı

Girişte meyve ve çikolata ikramı
(meyve isteğe göre günlük yenilenir)
Bebek menüsü
Bebek ve çocuk bakıcısı (1-12 yaş)*
Özel buklet malzemeleri
Çocuklar için özel buklet malzemeleri
Yastık menüsü
Ütü ve ütü masası servisi
Yüksek hızlı kablosuz internet*
3 otelde de her şey dahil kullanım
Turn down hizmeti
Çamaşırhane hizmeti*
*Ücretli

DELUXE VILLA

GLORIA SERENITY RESORT

200 m2, bahçe ve golf sahası manzaralı,
dubleks, 3 yatak odası (bir king, iki ikiz
yataklı), 3 banyo (biri duşlu, ikisi jakuzili
ve duşlu), 3 wc, mini bar, oturma odası,
özel açık havuz (4 Villa havuzu ısıtma ve
tüm Deluxe Villa’lar deniz suyu seçenekli),
teras, hamak.

Zemin Kat

ODA ÖZELLİKLERİ
Villa izole durumu
Oturma odası
Yatak odası (king)
Yatak odası (twin)
Banyo & wc
Teras
Özel açık havuz
VRF (bağımsız) klima
Kablosuz internet (ücretsiz)

Üst Kat

AYRICALIKLI HİZMETLER
50%
1
1
2
3
1
1

Havalimanı-otel-havalimanı transfer
Havalimanı Fast Track hizmeti
Villa Misafir İlişkileri hizmeti
VIP karşılama (özel set up ile karşılama)
Ortak butler
Özel maid*
Özel aşçı*
Buggy
Pavilyon hizmeti
Route 66 Restaurant’ta özel kahvaltı
24 saat oda servisi (menü dahilinde)
Tüm Gloria otellerinde a la carte restoran
kullanımı

Odaya günlük meyve ikramı
Bebek menüsü
Bebek ve çocuk bakıcısı (1-12 yaş)*
Özel buklet malzemeleri
Çocuklar için özel buklet malzemeleri
Yastık menüsü
Ütü ve ütü masası servisi
Yüksek hızlı kablosuz internet
3 otelde de her şey dahil kullanım
Turn down hizmeti
Çamaşırhane hizmeti*
*Ücretli

SERENITY VILLA

GLORIA SERENITY RESORT

200 m², havuz, bahçe ve golf sahası
manzaralı, dubleks, 3 yatak odası (üst katta
1 king size, zemin katta iki ikiz yatak), 3 wc,
3 duş ve 2 jakuzi (bir zemin katta, bir üst
katta), mini bar, mini mutfak, oturma odası,
yemek masası, teras, hamak ve ortak
havuz.

Zemin Kat

ODA ÖZELLİKLERİ
Villa izole durumu
Oturma odası
Yatak odası (king)
Yatak odası (twin)
Yemek alanı
Banyo & wc
Teras
Mini mutfak
Ortak havuz
VRF (bağımsız) klima
Kablosuz internet (ücretsiz)

Üst Kat

AYRICALIKLI HİZMETLER
50%
1
1
2
1
3
1
1
1

Havalimanı-otel-havalimanı transfer
Havalimanı Fast Track hizmeti
Villa Misafir İlişkileri hizmeti
VIP karşılama (özel set up ile karşılama)
Özel butler
Özel maid*
Özel aşçı*
Buggy
Pavilyon (1 adet GSR sahilde)
Route 66 Restaurant’ta özel kahvaltı
24 saat oda servisi (menü dahilinde)
Tüm Gloria otellerinde a la carte restoran
kullanımı

Odaya günlük meyve ikramı
Bebek menüsü
Bebek ve çocuk bakıcısı (1-12 yaş)*
Özel buklet malzemeleri
Çocuklar için özel buklet malzemeleri
Yastık menüsü
Ütü ve ütü masası
Yüksek hızlı kablosuz internet
3 otelde de her şey dahil kullanım
Turn down hizmeti
Çamaşırhane hizmeti*
*Ücretli

VIP Vılla

GLORIA SERENITY RESORT

400 m², bahçe, havuz ve golf sahası manzaralı,
dubleks, 4 yatak odası (bir king, iki queen ikiz yatak
ve butler için bir ikiz yatak), 4 banyo (bir küvet ve
duşlu, üç jakuzili ve duşlu), 5 wc, jakuzili fitness
alanı, mini bar, geniş oturma odası, bar, mutfak,
çalışma odası, buhar odası, sauna, asansör, özel
açık havuz (ısıtma ve deniz suyu seçenekli), teras,
hamak ve özel otopark.

ODA ÖZELLİKLERİ
Villa izole durumu
Oturma odası
Yatak odası (king)
Yatak odası (queen twin)
Yatak odası (twin)
Banyo
Wc
Calışma odası
Teras
Mutfak
Özel açık havuz
Fitness
Sauna
Buhar banyosu
Masaj yatağı
Asansör
Bar
VRF (bağımsız) klima
Kablosuz internet (ücretsiz)

100%
1
1
2
1
4
5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Zemin Kat

Üst Kat

AYRICALIKLI HİZMETLER
Havalimanı-otel-havalimanı transfer
Havalimanı Fast Track hizmeti
Villa Misafir İlişkileri hizmeti
VIP karşılama (özel set up ile karşılama)
Özel butler
Özel maid
Özel aşçı
Buggy (2 adet)
GSR sahilinde bir adet özel pavilyon
Route 66 Restaurant’ta özel kahvaltı
24 saat oda servisi (menü dahilinde)
Tüm Gloria otellerinde a la carte restoran
kullanımı

Odaya günlük meyve ikramı
Bebek menüsü
Bebek ve çocuk bakıcısı (1-12 yaş)*
Özel buklet malzemeleri
Çocuklar için özel buklet malzemeleri
Yastık menüsü
Ütü ve ütü masası
Yüksek hızlı kablosuz internet
3 otelde de her şey dahil kullanım
Turn down hizmeti
Çamaşırhane hizmeti*
*Ücretli

Serenıty Presidential Villa

GLORIA SERENITY RESORT

1200 m² bahçe ve golf sahası manzaralı, dubleks, 6 yatak odası (iki french, bir king, üç ikiz yatak), 9 wc, 6 banyo (2 adet jakuzi ve duşlu, 1
adet jakuzi, 3 adet düzayak duşlu), türk hamamı, sauna, fitness alanı, spa alanı ve masaj odası, oyun odası, sinema, oturma odası, mutfak,
mini bar, ısıtmalı özel açık havuz, teras, hamak ve balkon.

ODA ÖZELLİKLERİ
Villa izole durumu
Oturma odası
Yatak odası (french, king)
Yatak odası (twin)
Yemek salonu
Hizmetli odası
Banyo
Wc
Calışma odası
Teras
Jakuzili balkon
Bahçe
Bahçe cabana
Mutfak
Bar
Özel açık havuz
Fitness
Sauna
Hamam
Buhar banyosu
Masaj odası
Asansör
Bilardo masası
Sinema salonu
Oyun odası
VRF (bağımsız) klima
Kablosuz internet (ücretsiz)

100%
1
3
3
1
2
6
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Zemin Kat

Üst Kat

AYRICALIKLI HİZMETLER
Havalimanı-otel-havalimanı transfer
Havalimanı Fast Track hizmeti
Villa Misafir İlişkileri hizmeti
VIP karşılama (özel set up ile karşılama)
Özel butler
Özel maid
Özel aşçı
Buggy (3 adet)
1 adet GSR sahilde Presidential villaya özel pavilyon
Route 66 Restaurant’ta özel kahvaltı
24 saat oda servisi (menü dahilinde)

Tüm Gloria otellerinde a la carte restoran kullanımı
Odaya günlük meyve ikramı
Bebek menüsü
Bebek ve çocuk bakıcısı (1-12 yaş)*
Özel buklet malzemeleri
Çocuklar için özel buklet malzemeleri
Yastık menüsü
Ütü ve ütü masası
Yüksek hızlı kablosuz internet
3 otelde de her şey dahil kullanım
Turn down hizmeti
Çamaşırhane hizmeti*
*Ücretli

gloria golf resort
gloria villa • executive villa • owner villa

Kumun sıcaklığından ve dalgaların ışıltısından vazgeçemeyeceğiniz özel bir plaj,
doğanın tüm renklerine sahip eşsiz bir flora, ailenizin ve çocuklarınızın tüm beklentilerini karşılayan şık,
zarif ve eğlenceli bir dünya.

GLORIA VILLA

GLORIA GOLF RESORT

66 m², bahçe manzarası, tek katlı (üst
veya alt kat seçenekli), 2 yatak odası
(1 french, 1 ikiz yataklı), 2 banyo (biri
küvetli, biri duşlu), 2 wc, oturma odası,
mini bar, teras ya da balkon.

ODA ÖZELLİKLERİ
Villa izole durumu
Oturma odası
Yatak odası (french)
Yatak odası (twin)
Banyo & wc
Teras/balkon
Merkezi klima

AYRICALIKLI HİZMETLER
25%
1
1
1
2
1

Havalimanı-otel-havalimanı transfer*
Havalimanı Fast Track hizmeti*
Villa Misafir İlişkileri hizmeti
VIP karşılama
Özel butler*
Özel maid*
Özel aşçı*
Buggy*
Pavilyon*
24 saat oda servisi (menü dahilinde)
Tüm Gloria otellerinde a la carte restoran
kullanımı

Odaya günlük meyve ikramı
Bebek menüsü
Bebek ve çocuk bakıcısı (1-12 yaş)*
Özel buklet malzemeleri
Cocuklar için özel buklet malzemeleri
Yastık menüsü
Ütü ve ütü masası
Yüksek hızlı kablosuz internet*
3 otelde de her şey dahil kullanım
Turn down hizmeti
Çamaşırhane hizmeti*
*Ücretli

EXECUTIVE Vılla

GLORIA GOLF RESORT

78 m² bahçe manzaralı, tek katlı,
2 yatak odası (bir french, bir ikiz yataklı),
2 wc, küvet ve duşa sahip 2 banyo,
oturma odası, mikrodalga, mini bar, teras.

ODA ÖZELLİKLERİ
Villa izole durumu
Oturma odası
Yatak odası (french)
Yatak odası (twin)
Banyo & wc
Teras
Merkezi klima

AYRICALIKLI HİZMETLER
50%
1
1
1
2
1

Havalimanı-otel-havalimanı transfer*
Havalimanı Fast Track hizmeti*
Villa Misafir İlişkileri hizmeti
VIP karşılama (özel set up ile karşılama)
Özel butler*
Özel maid*
Özel aşçı*
Buggy*
Pavilyon*
24 saat oda servisi (menü dahilinde)
Tüm Gloria otellerinde a la carte restoran
kullanımı

Odaya günlük meyve ikramı
Bebek menüsü
Bebek ve çocuk bakıcısı (1-12 yaş)*
Özel buklet malzemeleri
Çocuklar için özel buklet malzemeleri
Yastık menüsü
Ütü ve ütü masası
Yüksek hızlı kablosuz internet*
3 otelde de her şey dahil kullanım
Turn down hizmeti
Çamaşırhane hizmeti*
*Ücretli

OWNER Vılla

GLORIA GOLF RESORT

190 m², bahçe ve nehir manzaralı,
tek katlı, 3 yatak odası (bir king, bir french
ve bir ikiz yataklı), oturma odası, sauna,
mini mutfak (pişirme ekipmanları yok), mini
bar, buzdolabı, 3 wc, 2 banyo (bir jakuzili ve
duşlu, bir küvetli) özel açık havuz,
jakuzili teras.

ODA ÖZELLİKLERİ
Villa izole durumu
Oturma odası
Yatak odası (french, king)
Yatak odası (twin)
Banyo
Wc
Jakuzili teras
Mini mutfak
Isıtmalı özel açık havuz
Sauna
Merkezi klima

AYRICALIKLI HİZMETLER
100%
1
2
1
2
3
1
1
1
1

Havalimanı-otel-havalimanı transfer
Havalimanı Fast Track hizmeti
Villa Misafir İlişkileri hizmeti
VIP karşılama (özel set up ile karşılama)
Özel butler
Özel maid
Özel aşçı*
Buggy (1 adet)
Pavilyon
24 saat oda servisi (menü dahilinde)
In–room bar set up
Tüm Gloria otellerinde a la carte restoran
kullanımı

Odaya günlük meyve ikramı
Bebek menüsü
Bebek ve çocuk bakıcısı (1-12 yaş)*
Özel buklet malzemeleri
Çocuklar için özel buklet malzemeleri
Yastık menüsü
Ütü ve ütü masası
Yüksek hızlı kablosuz internet
3 otelde de her şey dahil kullanım
Turn down hizmeti
Çamaşırhane hizmeti*
*Ücretli

gloria verde resort
select villa • verde presidential villa

Doğanın, yeşilin ve sessizliğin içine kurulu, sade, dingin ve sakin bir tatil arayanların tercihi. Gloria Verde,
geride bıraktığınız şehrin gürültü ve kalabalığını kapısından girdiğiniz an unutturacak bir doğayı,
kişiye özel ve ayrıcalıklı hizmet anlayışını, tüm ailenize hitap edecek bir hizmet yelpazesini önünüze seriyor.

SELECT VILLA

GLORIA VERDE RESORT

80 m², bahçe ve havuz manzarası, dubleks, 2
yatak odası (bir french, bir ikiz yataklı), 2 banyo
(bir duşlu, bir jakuzi ve duşlu), 2 wc, oturma
odası, mini mutfak (pişirme ekipmanları yok),
mini bar, kurutmalı çamaşır makinesi, özel
teras, masa, sandalye ve şezlong.

Zemin Kat

ODA ÖZELLİKLERİ
Villa izole durumu
Oturma odası
Yatak odası (french)
Yatak odası (twin)
Banyo & wc
Teras
Mini mutfak
Kurutmalı çamaşır makinesi
Ortak havuz
VRF (bağımsız) klima

AYRICALIKLI HİZMETLER
50%
1
1
1
2
1
1
1
1

Havalimanı-otel-havalimanı transfer*
Havalimanı Fast Track hizmeti*
Villa Misafir İlişkileri hizmeti
VIP karşılama
Özel butler*
Özel maid*
Özel aşçı*
Buggy
Pavilyon*
Villa misafirleri için Select Restaurant & Bar
24 saat oda servisi (menü dahilinde)
Tüm Gloria otellerinde a la carte restoran
kullanımı

Üst Kat

Girişte meyve ikramı
(isteğe göre günlük yenilenir)
In–room bar set up
Bebek menüsü
Bebek ve çocuk bakıcısı (1-12 yaş)*
Özel buklet malzemeleri
Çocuklar için özel buklet malzemeleri
Yastık menüsü
Ütü ve ütü masası
Yüksek hızlı kablosuz internet*
3 otelde de her şey dahil kullanım
Turn down hizmeti
Çamaşırhane hizmeti*
*Ücretli

VERDE PRESIDENTIAL VILLA

GLORIA VERDE RESORT

1000 m2, bahçe ve golf sahası manzarası, dubleks, özel
mutfak, mini bar, çalışma odası, sekreter odası, büyük
oturma odası, 6 yatak odası, üç tanesi üst katta (bir
oda king yataklı ve giyinme odalı, iki oda iki queen ikiz
yataklı), üç tanesi alt katta (iki oda french yataklı, bir
oda ikiz yataklı), özel banyo buklet malzemeleri, 6 adet
banyo, üçü alt katta (wc ve duşlu), üçü üst katta (biri
wc, jakuzi ve duşlu, ikisi wc ve küvetli), girişte bir adet
ekstra wc, fitness (jakuzili ve saunalı), özel açık yüzme
havuzu hamak ve şezlong, otopark, masa ve sandalye
grubu ile özel teras.

ODA ÖZELLİKLERİ
Villa izole durumu
Oturma odası
Yatak odası (french, king, queen)
Yatak odası (twin)
Banyo
Wc
Calışma odası
Teras
Bahçe
Mutfak
Bar
Özel açık havuz
Fitness
Sauna
Giyinme odası
VRF (bağımsız) klima

100%
1
5
1
6
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zemin Kat

Üst Kat

AYRICALIKLI HİZMETLER
Havalimanı-otel-havalimanı transfer
Havalimanı Fast Track hizmeti
Villa Misafir İlişkileri hizmeti
VIP karşılama
(özel set up ile villada karşılama)
Özel butler
Özel maid
Özel aşçı
Buggy (2 adet)
2 adet pavilyon (GVR için geçerlidir)
Villa misafirleri için Select Restaurant & Bar
24 saat oda servisi (menü dahilinde)
Tüm Gloria otellerinde a la carte restoran kullanımı

Odaya günlük meyve & tatlı tabağı
In–room bar set up
Bebek menüsü
Bebek ve çocuk bakıcısı (1-12 yaş)*
Özel buklet malzemeleri
Çocuklar için özel buklet malzemeleri
Yastık menüsü
Ütü ve ütü masası
Yüksek hızlı kablosuz internet
3 otelde de her şey dahil kullanım
Turn down hizmeti
Çamaşırhane hizmeti*
*Ücretli

