
 

   

 

GLORIA GOLF RESORT 
FACTSHEET YAZ 2016 

Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır 

Gloria Hotels & Resorts haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

KONUM 

Yeşil ve mavinin muhteşem birlikteliği… Yemyeşil bir doğa, masmavi bir deniz ve büyüleyici bir nehir 
manzarası eşliğinde Gloria Golf Resort’te keyifli bir tatilin tadını çıkarın. 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 imkan mevcut. 
Sahilde romantik bir yürüyüşün tadını çıkarırken, bırakın çocuğunuz Gogi Kids Club’ta eğlenceye 
doysun.   

 
KONAKLAMA 
ODA ÖZELLİKLERİ 
Kablosuz internet, direk telefon, uydu, LCD TV, Pay TV, kasa, minibar, sac kurutma makinesi, kartlı 
sistem, merkezi klima, bornoz, terlik, cay ve kahve, tartı, DVD oynatıcı ( isteğe bağlı).  

STANDART ODA  
Ana Bina & Bahçe 24 m² Bahçe veya Havuz manzarası, 1 Yatak odası (French veya ikiz yatak), 1 banyo 
(Bahçe odaları küvetli), (Ana bina odaları duşlu), WC, Oturma alanı, Teras ya da balkon.  

JUNIOR SUITE  
Ana Bina & Bahçe 35 m² Bahçe veya Havuz manzarası, 1 Yatak odası (French yatak), 1 banyo (Bahçe 
odaları küvetli), (Ana bina odaları duşlu), oturma alanı, teras ya da balkon.  

SUITE 
 Ana Bina 42 m² Bahçe veya Havuz manzarası, 1 Yatak odası (French yatak), 1 banyo (duşlu), WC, 
Oturma odası, Teras ya da balkon. 

 KING SUITE  
Ana Bina 170 m² Deniz manzarası, 2 yatak odası (1 ana yatak odası, 1 ikiz yataklı), oturma odası, duş, 
küvet ve jakuziye sahip 2 banyo, WC, balkon 

 FAMILY SUITE  
Yan Bina 60 m² Bahçe veya Havuz manzarası, 2 yatak odası (biri French, biri ikiz yataklı), 2 banyo (biri 
küvetli, biri duşlu), 2 WC, Teras ya da balkon, özel havuz alanı.  

GLORIA VILLA  
Bahçe 66 m² Bahçe manzarası, tek katlı (üst veya alt kat seçenekli), 2 yatak odası (1 french, 1 ikiz 
yataklı), oturma odası, mini bar, 2 banyo (biri küvetli, biri duşlu), 2 WC, Teras ya da balkon.  

EXECUTIVE VILLA  
Bahçe 78 m² bahçe manzarası, tek katlı, 2 yatak odası (biri French, biri ikiz yataklı), oturma odası, ufak mutfak (pişirme ekipmanları yok), mini bar, 2 WC, 
küvet ve duşa sahip 2 banyo, teras.  

OWNER VILLA  
Bahçe 190 m² bahçe ve nehir manzaralı, tek katlı, 3 yatak odası (ikisi French, biri ikiz yataklı), oturma odası, sauna, mutfak (pişirme ekipmanları yok), 
buzdolabı, 3 WC, biri jakuzi ve duşa sahip, biri küvetli 2 banyo, özel açık havuz, jakuzili teras. 
 
VİLLA AYRICALIKLARI Owner Villa Executive Villa King Suite Gloria Villa 

Özel butler ✓ + + + 

Özel maid ✓ X ✓ X 

Pavilyon ✓ + + + 

Buggy ✓ + + + 

A la Carte restoranlarda rezervasyon önceliği ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 otel A la Carte restoran kullanımı ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 otel outlet restoranlar her şey dahil kullanım ✓ ✓ ✓ ✓ 

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) + + + + 

X Mevcut değil + Ücretli  |  ✓ Ücretsiz  |  * Sadece VIP concept bünyesinde geçerlidir. 

 

 

 

 

KISA BİLGİ 
Açılış Tarihi 1997 
Kategori 5* Hotel 
Firma Özaltın Holding 
Sahibi Nuri Özaltın 
Genel Müdür Öznur Özdemir Özaltın 
Satış & Pazarlama 
Koordinatörü Mutlu Sağsözlü 
Sezon             Tüm Yıl 
Toplam alan 2.122.000 m2 
 
Konsept AIE & HB & AIS 
Adres Acısu Mevkii, Belek 
Şehir Antalya – Türkiye 
Telefon +90 242 710 06 00 
Fax          +90 242 710 06 33 
E-Mail info@gloria.com.tr 
Web site www.gloria.com.tr 
 
Antalya Havalimanı 40 km 
Antalya Şehir Merkezi 50 km 
En yakın yerleşim merkezi 7 km (Belek) 
Sahil 300 m özel kum plaj & 1 iskele 
Gloria Golf Club 1,5 km 
Oda sayısı 293 
Suite sayısı 176 
Villa sayısı 46 
Yatak Kapasitesi 1276 
 

Fotoğraf Arşivi 
E mail: marketing@gloria.com.tr 
Şifre: marketing 

 
 
 
 

http://www.gloria.com.tr/en/login?returnURL=/en/press-room/gallery
mailto:marketing@gloria.com.tr
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YEME-İÇME 
Birbirinden yetenekli aşçılar, dünya mutfağından benzersiz tatlar... Gloria Golf Resort’te her anı unutulmaz kılacak birden fazla seçenek var.   

ANATOLIA Ana Restoran Açık Büfe 
Kahvaltı 07:00 – 10:30 Öğle Yemeği 12:30 – 14:30 Akşam Yemeği 19:00 - 21:30  
Her akşam farklı bir tema ile Dünya mutfağının en özel lezzetleri Anatolia Ana Restoran’da. 5 yıldızlı hizmet lezzeti tamamlıyor.  

MOSAIQUE  Ana Restoran Açık Büfe 
Kahvaltı 08:00 – 10:00 Öğle Yemeği 12:30 – 14:30 Akşam Yemeği 19:00 - 21:30 
Farklı mimarisi ile dikkat çeken Mosaique Ana Restoran, her akşam farklı bir tema ile dünya mutfaklarından seçkin örnekler sunuyor.  

L’ANCORA A la Carte Restoran İtalyan mutfağı  
Kahvaltı 08:00 - 11:00 Akşam Yemeği 19:00 - 23:00  
İtalyan mutfağının seçkin örnekleri için L’Ancora A la Carte Restoran şık atmosferiyle sizi bekliyor.  

PESCADO A la Carte Restoran Deniz ürünleri  
Akşam Yemeği 19:00 – 23:00  
Nezih ve karakteristik dekorasyonuyla öne çıkan Pescado A la Carte Restoran, balık ve deniz ürünlerinden oluşan zengin bir menü sunuyor.  
 
HAREM A la Carte Restoran  Uluslar arası mutfak  
Akşam Yemeği 19:00 – 23:00  
Dünya mutfağından özel lezzetlerin yer aldığı zengin bir menüye sahip olan Harem A la Carte Restoran, otantik atmosferiyle sizi büyüleyecek.  
 
TURKUAZ Restoran Türk mutfağı  
Oğle Yemeği 12:00-16:00 
Restoran Turkuaz A la Carte Restoran, Turk mutfağının iştah kabartan ornekleriyle öğle yemeklerini doyumsuz bir 
ziyafete dönüştürüyor. 
 
GARDEN POOL Bar & Restoran  
Kahvaltı 08:00 - 11:00 Snack 12:00 - 16:00 
Family Suite havuz alanında özel ve keyifli bir mekan. 
 
GLORIA PUB Snack Restoran 
Pub 09:00-00:00 Restoran (Öğle Yemeği) 12:00 -16:00 Waffle 16:30 - 18:00 
Yemyeşil bir bahçe içerisinde yer alan Gloria Pub’da, nehir manzarası eşliğinde lezzetli yemeklerin ve keyifli ortamın tadını çıkarın. 
 
GALEON  A la Carte & Snack 
Yemek ve Snack 12:00 – 17:00 
En lezzetli deniz ürünleri, usta ellerde muhteşem yemeklere dönüşüyor. Tatilden sonra da aklınızdan çıkmayacak lezzetler için Galeon A La Carte & 
Snack sizi bekliyor. 
 

BARS 

Gloria Golf Resort günün farklı anlarına uygun farklı damak tatlarına hitap eden birçok bara sahip. Şık bir ambiyansta ya da harika bir manzara eşliğinde 
içkinizin tadını çıkarabilirsiniz. 

Lobby Bar 
İçecek ve Aperatif 24 saat  
Lobby Bar, dilediğiniz her an mükemmelin ötesinde hizmet kalitesi ve şık atmosferiyle sizi bekliyor.  

Oasis Bar  
İçecek ve Aperatif 16:00 - 00:00  
İster soğuk bir kokteyl ister sevdiklerinizle baş başa çok özel anlar… Oasis Bar, tatilinize anlam katacak anlar için var.  
 
Garden Pool Bar  
İçecek ve Aperatif 09:00 - 18:00 
Family Suite misafirlerinin kesintisiz havuz keyfi için tam kapasite hizmet veren özel bir bar. 
 
Pier Bar  
İçecek ve Aperatif 09:00 - 19:00 
Gündüz deniz keyfinizi tamamlayan Pier Bar, akşamları iskelede düzenlenen partilerde size eşlik ediyor. 
 
Galeon Bar  
İçecek ve Aperatif 09:00 - 19:00 
Bir yanda deniz, bir yanda nehir manzarasıyla nefes kesici bir konumda keyifli içeceklerin adresi. 

Gloria Pub  
İçecek ve Aperatif  09:00 – 00:00  
Güneşin batışını seyrederken içkinizin tadını çıkarın.  
 
Sushi Bar (Çarşamba hariç)  
Sushi ve İçecek 18:00 - 21:00 
Uzakdoğu’nun efsane lezzetlerini uzman şeflerin benzersiz sunumlarıyla Sushi Bar’da deneyin. 
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Aqua Bar  
İçecek 09:00 - 17:00  
Havuz keyfinizi tamamlayan sevimli bir self-servis bar. 
 
Pavilion Bar 
İçecek 09:00 - 17:00 
Pavilyon misafirlerimize hizmet veren ayrıcalıklı bir bar. 
 

GOGI KIDS CLUB (1 NİSAN - 31 EKİM) 
Gloria Golf Resort, farklı yaş gruplarına hitap eden çocuk kulübü Gogi Kids Club ile küçük misafirlerine özel eğlenceli ve güvenli bir dünya sunuyor.  

Gogi Mini 4-7 Yaş 09:00 -23.00 
Trambolin (sahilde), kostümlü oyunlar, su 
olimpiyatları, hazine avı, ödül töreni, banana, balon 
rallisi, doğa keşfi, palyaço, hatıra kartları, 
basketbol, mini 
disko. 

 

Gogi Junior 8-12 Yaş 09:00 - 23:00 
Bilardo, futbol turnuvası, dart, su sporları, madalya 
toreni, masa tenisi, trambolin (sahilde), acık havuz, 
kapalı havuz, su parkı, mini golf, mini disko, 
basketbol, voleybol, sinema, hayvanat bahçesi, 
aqua park. 

 

Teenage Club 13-17 Yaş 11:00 - 12:30 
14:30 - 17 :00 19:30 - 22:30 (15 Haziran 
– 15 Eylül) 
Bilardo, futbol turnuvası, dart, su 
sporları, madalya toreni,masa tenisi, 
trambolin (sahilde), acık havuz, kapalı 
havuz, su parkı, mini golf, mini disko, 
basketbol, voleybol, sinema, hayvanat 
bahçesi, aqua park. 

 
*4 yaş altı çocuklar Gogi Kids Club’tan yetişkin gözetiminde veya ücretli bebek bakımı hizmeti ile faydalanabilir. 
 
 

GOGI VIM CLUB (Very Important Minis) 1 Nisan – 31 Ekim 
WWW (What-When-Where) servisi ile bebeğinizin mamasının tarifini vererek bebeğinizin mamasının istediğiniz yere istediğiniz zaman ulaşmasını 
sağlayabilir, arzu ederseniz Gogi Kids Club mutfağını kullanarak bebeğinizin mamasını kendiniz de hazırlayabilirsiniz.  
 

BEBEK BAKIMI* 
VIM’de bebeklerinizi otelimiz 
bünyesindeki profesyonel bebek 
bakıcılarına emanet edebilir ve Gloria 
Hotels & Resorts ’un diğer hizmetlerinden 
rahatça yararlanabilirsiniz. Bebek bakımı 
hizmetinden faydalanmak için en az 24 
saat öncesinden Misafir İlişkileri veya 
Gogi Kids Club ile irtibata geçmenizi rica 
ederiz. Geç gelen talepler için de, 
musaitlik 
durumuna bağlı olarak bebek bakımı 
hizmeti sunulmaktadır. 
Yaz sezonu hizmet saatleri: 09.00–23:00. 
 

VIM BÜNYESİNDE BEBEK BAKIMI 
1 çocuk 1 saat: 15 € 
 

DIŞARIDA BEBEK BAKIMI 
(Misafir odasında) 
1 çocuk 1 saat: 30 € 
1 çocuk 1 saat: (23.00-02.00): 40 € 

*1 yaş ustu ve 3 saate kadar 
 

HİJYEN 
• Biberon temizleme fırçası 
• Islak mendil 
• Tek kullanımlık bebek onluğu 
• Kağıt peçete 
 

BESLENME 
• Mama odası 
• Bebek mutfağı 
• Biberon ısıtıcısı 
• HIPP çocuk püresi 
• HIPP çocuk toz sut 
• HIPP organik meyve çayı 
• HIPP organik bisküvi 
• Mama kasesi ve kaşığı 

AKSESUARLAR 
• Ergonomik yürüme oyuncağı * 
• Kapaklı bebek makası 
• Kızılötesi termometre 
• Parmak koruyucu 
• Köse koruyucu 
• Polikarbon biberon 
• Tek delikli/iki delikli emzik 
• Puset * 
• Bebek telsizi * 
 

BANYO 
• Sabun 
• Şampuan 
• Losyon 
• Bebek küveti 
 
*Ücretlidir. 

GOGI FUN JUNGLE 
Gogi Kids Club bünyesinde 0 – 14* arası yaş grubundaki çocuklar için tasarlanmış özel bir eğlence ve oyun alanıdır. Gloria Golf Resort ve Gloria Serenity 
Resort ’ün kesiştiği alanda yemyeşil bir doğa içerisinde çocuklar için iç ve dış mekân oyun ekipmanları ile donatılmıştır. Gogi Fun Jungle 5 farklı oyun 
istasyonu ve özel uyku odasından oluşmaktadır. 
*5 yaşından küçük çocuklara büyük biri eşlik etmelidir. 
** Ekstra ücrete tabidir. 
 

COMFYLAND 
0-6 yaş grubuna uygun olarak tasarlanan dünyaca 
unlu Comfyland; çocukları eğlendirdiği gibi 
içerisindeki eğitsel ögelerle de farklı bir deneyim 
sunmaktadır. 
• İnteraktif oyunlar, fiziksel aktivite 
ile öğrenmeyi destekleyen paneller, 
klavyeler ve içerisindeki farklı oyunlar  
çocuklar için vazgeçilmez bir alandır. 
• Özel imal edilmiş Lego masası ve 

GOGI TOWN 
Gogi Town; çocukların kendilerini 
geliştirecekleri rol oyunlar için ideal bir 
sosyal oyun alanıdır. Evlerin ış alanlarında 
yer alan minyatür ekipmanlarla çocuklar 
saatlerce sıkılmadan oyun oynayarak 
sosyalleşme imkanı bulabilirler. Ev, 
Hastane, Banka, Kafe, 
Birimlerin içinde minyatür ekipmanlar, 
Aktivite masaları, Salıncak, tırmanma 

ELEKTRONİK OYUN ALANI 
Elektronik makineleri fiziksel aktiviteyle 
birleştiren teknolojinin en yeni ürünleri 
ile oluşturulan alan, 6-14 yaş arası 
çocuklar ile birlikte gençler ve yetişkinler 
için de vazgeçilmez bir aktivite alanıdır. 
 
 

FUN WALL (9 + YAŞ) 
Dış mekanda, ağaçlardan yararlanılarak 
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matlarının bulunduğu bir ortamda 
çocuklar yaratıcılıklarını geliştiriyorlar. 
• Hikaye okuma ve aktivite masalarında da 

keyifli zamanlar geçirmek mümkün. 
 
 
 
 

duvarı ve kaydırak ile Gogi Town; 0-6 yaş 
grubunun yanı sıra 6-12 yaş grubuna da 
hitap etmektedir 
 

CRAZY JUNGLE (6-14 YAŞ) 
Orman temasından yola çıkılarak 
hazırlanan yumuşak oyun alanında 
çocuklar gercek bir ormanın içinde 
yaşayabilecekleri maceraların örnekleriyle 
karşılaşacak, ebeveynleri ise güvenle 
çocuklarını bırakabilecekleri bu alana 
dilerlerse kendileri de dahil olarak keyifli 
vakit geçirebilirler 

kurulan bu konsept, üçgen bir kulede yer 
alan tırmanma duvarıyla birleştirilerek 
eşsiz bir deneyim yaşatır. Özel olarak 
hazırlanmış olan 4 farklı köprüden 
gecen katılımcılar ulaştıkları kulede 
7 metre yükseklikten aşağıya kayarak 
inebilmekteler. Tüm bu deneyim 
sırasında katılımcılar eğlenmenin yanı 
sıra kendi sınırlarını da görmüş 
olacaklardır. 
* Sistem Avrupa Birliği ip deneyimi 
standartlarına göre sertifikalandırılmış 
olup, tüm güvenlik önlemleri üst 
seviyede alınmıştır. 

 

HAVUZLAR VE PLAJ 
 

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

PLAJ 
Mavi Bayrak ödüllü plajı, uzun ve tertemiz kumsalı, pavyonları ve 
iskelesiyle Gloria Golf Resort’te denizin ve güneşin tadını doyasıya 
çıkarın. 

 

 AQUAPARK 
Gloria Golf Resort küçüklü büyüklü 8 kaydırağa sahip Aquaparkı ile 
her yaş için eğlence ve heyecanı bir arada sunuyor. 
 

 
PAVİLYONLAR 
Plaj keyfini size ayrılmış özel bir alanda yaşamak ve ayrıcalıklı 
hizmetlerden faydalanmak için pavilyonlar sizi bekliyor. 

 

Havuzlar Açık Kapalı Tatlı Su Derinlik m
2
 

Yarı Olimpik Açık havuz X  X 180 cm 400 m2 
Yonca şekilli havuz X  X 140 cm 1280 m2 
Çocuk havuzu X  X 50 cm 113 m2 
Çocuk kum havuzu X  X 50 cm 153 m2 
Family Suite havuzu X  X 140 cm 460 m2 

Mini kulüp açık havuz 

X  X 140 cm 
100 cm 
50 cm 

 

300 m2 
250 m2 
110 m2 

Mini Kulüp kapalı havuz  X X 140 cm 115 m² 
Kapalı havuz  X X 140 cm 113 m² 
Kapalı çocuk havuzu  X X 55 cm 14 m² 

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, tedavi edici bir ambiyans, 
doğanın tüm güzel 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. 
 
Ücretli: 15 terapi odası, 1 özel Spa-Suite, 
cilt ve vücut bakımı, masaj ve bakımlar, 1 
özel hamam, Manikür – Pedikür 
 
Ücretsiz: 1 Bio & 1 Fin Sauna, 113 m2 
kapalı havuz, 1 Türk Hamamı 
 

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 
• İstiridye Masajı 
• Aroma Yağı Masajı 
• Lomi Lomi Masajı 
 
YÜZ BAKIMLARI 
Dünyanın en önemli bakım markaları 
Jüliette Armand, ve CACI Ultra güne zinde 
başlamanız için bir arada... Size sadece 

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 
• Srtetchfirm Vücut Bakımı 
• ESPA Vücüt Rituelleri 
• ESPA Anti-Selülit Kalça ve Basen Bakımı 
 
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 SUITE 
Rahatlatıcı her detayın düşünüldüğü 
SPA Suite, tatilden eve yenilenmiş 
olarak dönmek isteyenleri bekliyor. 

SPA PAVILION 
Denizin esintisini teninizde hissederken 
arınabileceğiniz, benzersiz bir SPA 
deneyimi seansı SPA Pavilyon’da sizi 
bekliyor 
 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
BAKIMLARI 
• Fiziksel terapistler tarafından güç, 
esneklik, koordinasyon, denge ve mobilete 
becerilerini geliştirici bakımlar uygulanır. 
Bakımların odaklandığı konular: 
• Omurga ve ekstre mite rehabilitasyonu 
• Spor rehabilitasyonu 
• Eklem ve yumuşak doku mobiliz asyönü 
Fonksiyonel hareketlilik eğitimi 
• Yürüme ve denge eğitimi 
• Terapotik egsersiz 
• Aerobik koşullandırma 
• Ağrı değerlendirme ve tedavi 
 
*Gloria Verde Resort’te bulunmaktadır. 
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istediğiniz yüz bakımını seçmek kalıyor… 
• Yoğun Nemlendirici Yüz Bakımı 
• Hassas Ciltlere özel Yüz bakımı 
• Yaşlanma Karşıtı Yenileyici Yüz Bakımı 
• Havyar Therapy 
• ESPA Lifting Cilt Bakımı 

Uzakdoğu’nun mistik dünyasını evinizin 
konforunda yaşamak için, tatilde 
yapılacaklar listenize eklemeyi unutmayın 

*16 yaş altı misafirlerimizin hamam, sauna ve buhar odasını kullanması uygun değildir. 

 
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. Sabahın ilk ışıklarına dek dans edebileceğiniz gece kulübü, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından 
unutulmaz konserler, çılgın sahil partileri, dünyaca ünlü DJler, muhteşem gösteriler ve onlarca sportif aktivite…  
 

ARENA AMFITIYATRO (AÇIK HAVA) 
1.061 kişilik kapasiteye, konforlu bir dekorasyona, 
özel ses – ışık sistemi, bar ve fonksiyonel sahne 
düzenine sahip Arena Amfitiyatro, dans, akrobasi ve 
etnik sahne gösterilerinin arasından seçilen dünyaca 
unlu dev prodüksiyonları Gloria Hotels & Resorts 
misafirleri ile buluşturuyor. 
 

G VENTURE 
Dünyaca unlu 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. 
 

AKTİVİTELER 
Ücretsiz: Yoga, Pilates, Dart, Kung Fu, 
Plaj Voleybolu, Zumba, Su Jimnastiği, 
Su Topu, TAI Chi, Chi Kung, Fit Ball, Step 
Aerobik, Futbol. 
 
Ücretli: Eğlence Merkezi - Bowling, 
Bilardo ve Video Oyunları, Tenis ekipmanı 
ve dersleri, su sporları, Golf dersleri ve golf 

  oyunu. 

FIT GLORIA 
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 155 m2 

lik ayrı bir alanda bulunmaktadır. Fit Gloria 
eğitmenlerinden cardiovasculer, strength ve mind 
body alanlarında farklı egzersiz programlarını 
alabilirsiniz. Fit Gloria’da spor yapmaya gelen her 
misafir personal coaching seviyesinde ilgi ve 
program ile ağırlanmaktadır. 
 

FIT GLORIA’DA NELER VAR? 
• Total body* 
• Power plate* 
• Body pump* 
• Stretching* 
• Personal training* 
• Crunch* 
• Cardio mix* 
 
GRUP EGZERSİZLERİ 
Spinning 

GLORIA GOLF CLUB 
Gloria Hotels & Resorts misafirleri, 
hem golf profesyonellerinin hem de 
meraklılarının tercih ettiği unlu mimar 
Michel Gayon tarafından tasarlanan 
iki adet 18 delikli şampiyona sahası ve 
bir adet 9 delikli Verde Golf Sahası ile 
Akdeniz Rivierası’nın 45 deliğe sahip tek 
kulvarı olan Gloria Golf Club sahalarını 
kullanabilme ayrıcalığına sahiptir. 
• Gloria “Old” Golf Sahası 
(18 delik, 72 Par, 6.529 m) 
• Gloria “New” Golf Sahası 
(18 delik, 72 Par, 6.523 m) 
• Gloria “Verde” Golf Sahası 
(9 delik Verde, 35 Par, 2.967 m) 
 
Gloria Select Courses 
The Gloria Select Courses 18-delikli en iyi 
sahaları oluşturuyor: 
•Select New Course  
(18-delik, Par 72, 6350 m) 
•Select Old Course  
(18-delik, Par 72, 6492 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

GLORIA GOLF RESORT 
FACTSHEET YAZ 2016 

Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır 

Gloria Hotels & Resorts haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 
KONSEPT YARIM 

PANSIYON 
ALL INCLUSİVE SPECİAL 

Açık büfe kahvaltı Ücretsiz Ücretsiz 

Açık büfe öğle yemeği 40,- € (Kişi başı) Ücretsiz 

Açık büfe akşam yemeği Ücretsiz Ücretsiz 

Açık Büfe Akşam Yemeğinde su ve soda Ücretsiz Ücretsiz 

Diğer otellerimizde alınan açık büfe kahvaltı 30,- € (Kişi başı) 15.- € (Kişi başı)* 

Diğer otellerimizde alınan açık büfe öğle yemeği 40,- € (Kişi başı) 20,- € (Kişi başı)* 

Diğer otellerimizde alınan açık büfe akşam yemeği 50,- € (Kişi başı) 25.- € (Kişi başı)* 

Diğer otellerimizin outletlerinde alınacak yiyecek ve içecek Ücretli Menü fiyatından % 50 indirim* 

A’la carte restoran kullanımı(her restaurant haftada bir kez) Ücretsiz Ücretsiz 

Diğer otellerimizde a’la carte restoran kullanımı Ücretli Menü fiyatından % 50 indirim* 

Taze Sıkılmış Meyve Suyu Ücretli** Ücretsiz 

Insomnia*** (disco bar) içecek Ücretli Ücretsiz 

Eğlence merkezi bar içecek Ücretli Ücretsiz 

Amfitiyatro (Arena Bar) İçecek Ücretli Ücretsiz 

Golf club restaurant & bar & buggy bar Ücretli Ücretli 

Toplantı salonları Ücretli Ücretli 

Oda servisi 24 saat Ücretli 23:00-07:00 Ücretsiz **** 

Oda servisi vip menu 24 saat Ücretli Ücretli 

Minibar (günde bir kez servis) Ücretli Ücretsiz 

Çocuk kulübü ( 04-12 yaş ) (09:00-23:00) Ücretsiz Ücretsiz 

Gogi VIM kulüp (01-03 yaş bebek bakımı - 09:00-23:00 arası) Ücretli Ücretli 

Çocuk bakımı (01-12 yaş, - 09:00 -02:00 arası)*****) Ücretli Ücretli 

Gogi Fun Jungle****** Ücretli Ücretli 

Tenis kortu ve ışıklandırma Ücretsiz Ücretsiz 

Tenis dersi, raket kiralama Ücretli Ücretli 

Bowling, Bilardo, 3D oyunlar Ücretli Ücretli 

Sinema Ücretsiz Ücretsiz 

Fitness salonu Ücretsiz Ücretsiz 

Türk hamamı, Sauna Ücretsiz Ücretsiz 

Spa & wellness merkezi, masaj ve tüm bakımlar Ücretli Ücretli 

Kapalı yüzme havuzu + thalasso havuzu (Gloria Verde Resort) Ücretsiz Ücretsiz 

Wireless internet bağlantısı (oda ve genel alanlar) Ücretsiz Ücretsiz 

Yüksek hızlı wireless internet bağlantısı (oda ve genel alanlar)******* Ücretli Ücretli 

Pavilion Kullanımı Ücretli Ücretli 

Su Sporları (Motorlu & Motorsuz) Ücretli Ücretli 

Laundry (ütüleme & yıkama) Ücretli Ücretli* 

Kuru temizleme Ücretli Ücretli* 

Direkt dış hat telefon Ücretli Ücretli 

Pay-tv Ücretli Ücretli 

Golf dersi Ücretli Ücretli 

Golf oyunu Ücretli Ücretli 

Gloria Sports Arena Tesisleri Ücretli Ücretli 

Gloria Golf Resort, Gloria Verde Resort, Gloria Serenity Resort ve Gloria Sports Arena; Gloria Hotels & Resorts bünyesinde yer alan otellerdir. 

* “LONG STAY” konsept dahilinde 28 gün ve üzerinde AIS konaklayacak misafirler için (HB konaklayan misafirlerimiz bu konsepte dahil değildir) diğer 
otellerimizdeki F&B 
ünitelerimiz ve oda servisi ücretsiz, çamaşırhane hizmetlerimiz % 50 indirimlidir. 
** HB konaklayan misafirler için açık büfe kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyu ücretsizdir. 
*** Club Insomnia’ya giriş tüm Gloria Hotels & Resorts misafirleri için ücretsizdir. 18 yaş altı misafirlerin 00:00 sonrası girmesi kanunlar gereği yasaktır. 
**** Oda Servisi tüm villa ve King Suite misafirleri için 24 saat, diğer oda kategorileri için 23:00-07:00 arası ücretsizdir. 
***** Çocuk Bakımı 3 saat ile sınırlandırılmış olup, faydalanmak için en az 24 saat öncesinden haber vermenizi rica ederiz. Geç gelen talepler için müsaitlik 
durumuna bakılır. 
****** Gogi Fun Jungle, Family Suite misafirlerinin 2-12 yaş arası çocuklarına konaklamaları boyunca ücretsizdir. 
******* Presidential Villa, VIP Villa, Deluxe Villa, Owner Villa ve Gloria Golf Resort King Suite misafirleri için yüksek hızlı wireless internet ücretsizdir. 
 


