
 

   

 

GLORIA VERDE RESORT 
FACTSHEET  YAZ  2016 

Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır 

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

KONUM 
Gloria Verde Resort, Antalya-Belek’te Akdeniz’in tüm doğal güzelliklerini barındıran bölgede çam 
ormanlarının içerisinde 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… Yemyeşil bir doğa, masmavi 
bir deniz ve büyüleyici bir nehir manzarası eşliğinde Gloria Verde Resort’te keyifli bir tatilin tadını 
çıkarın.  
 

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

STANDART ODA  
Ana Bina 25 m² Bahçe manzarası, 1 Yatak odası (2 Queen size yatak), 1 banyo (duşlu), WC, Oturma 
alanı, Teras ya da balkon. 

 JUNIOR SUITE  
Ana Bina 36 m² Bahçe manzarası, 1 Yatak odası (French yatak), 1 banyo (duşlu), WC, Oturma alanı, 
Teras ya da balkon.  

SUITE  
Ana Bina 40 m² 1 Yatak odası (French yatak), 1 banyo (duşlu), WC, Oturma odası, Teras ya da balkon.  
 
FAMILY SUITE  
Bahçe Binası 40 m2 Bahçe binası, bahçe manzarası, 2 yatak odası (biri French, biri ikiz yataklı), 1 
banyo (küvetli),WC, Teras ya da balkon. 

DELUXE SUITE  
Ana Bina 88 m² 1 Yatak odası (2 Queen size yatak), oturma odası, 2 banyo (1i jakuzi ve duşlu, 1i duşlu), 
teras ya da balkon.  
 
KING SUITE  
Ana Bina 176 m² Bahçe manzarası, 2 yatak odası (biri French, biri ikiz yataklı), 2 banyo ( jakuzi ve 
duşlu,),  3 WC balkonlar. 
 
SELECT VILLA  
Bahçe 80 m2 Bahçe manzarası, dubleks, 2 yatak odası (biri French, biri ikiz yataklı), oturma 
odası, ufak mutfak (pişirme ekipmanları yok), bulaşık makinası, biri Jakuzzi ve 
WCli, biri duş ve WCli iki banyo, Teras. 
 
VERDE PRESIDENTIAL VİLLA 
Bahçe 1000 m2, Bahçe ve golf sahası manzarası, dubleks, 6 yatak odası (King yataklı 1, ikiz 
yataklı 1, bir Queen yataklı 2, iki Queen yataklı 2 oda), oturma odası, WC, 
küvet ve duşa sahip 6 banyo, teras, jakuzi ve özel acık havuz. 
 
 

VİLLA AYRICALIKLARI Presidential Villa Select Villa King Suite 

Özel butler ✓ X X 

Özel maid ✓ X X 

Özel Aşçı ✓ X X 

Pavilyon ✓ + ✓ 

Buggy ✓ ✓ X 

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 konsept bünyesinde geçerlidir. 
 
 
 

KISA BİLGİ 
Açılış Tarihi 2001 
Kategori 5*Hotel 
Firma ÖZALTIN Holding 
Sahibi Nuri ÖZALTIN 
Genel Müdür Öznur Özdemir ÖZALTIN 
Satış & Pazarlama 
Koordinatörü Mutlu Sağsözlü 
Sezon Tüm yıl 
Toplam alan 2.122.000 m2 
_______________________________________ 
Konsept HB & AIS 
Adress İleribaşı Mevkii, Belek 
Şehir Antalya – Turkiye 
Telefon +90 242 7100500 
Fax +90 242 7100555 
E-Mail info@gloria.com.tr 
Website www.gloria.com.tr 
_______________________________________ 
Antalya Havalimanı 38 km 
Antalya Şehir Merkezi 46 km 
En yakın yerleşim merkezi 3,5 km (Belek) 
Sahil özel kum plaj & 1 iskele 
Gloria Golf Club 1 km 
Oda sayısı 144 
Suit sayısı 128 
Yatak Kapasitesi 638 
 

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


 

   

 

GLORIA VERDE RESORT 
FACTSHEET  YAZ  2016 

Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır 

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

YEME-İÇME 
Fransız filmlerindeki gibi romantik bir akşam yemeği ya da Uzakdoğu’yu ayağınıza kadar getiren efsane lezzetler... Hepsi ve çok daha fazlası Gloria Verde 
Resort’un eşsiz restoranlarında.  

MYTHOS Ana Restoran Açık Büfe 
Kahvaltı 07:00 – 10:30 Öğle Yemeği 12:30 – 14:30 Akşam Yemeği 19:00 - 21:30 
Sizi her akşam farklı bir sürprizle ağırlayan Mythos Ana Restoran’da farklı mutfaklara ait birbirinden özel lezzetleri keşfedeceksiniz. 

BAZİLİKA A la Carte Restoran Fransız mutfağı 
Akşam Yemeği 19:00 – 22:30  
Şarap ve Fransız mutfağının enfes lezzetleri... İster büyüleyici mimarili iç mekanında, dilerseniz de asma yapraklarıyla çevrili terasında, unutulmaz yemekler 
Bazilika A La Carte Restoran’da sizi bekliyor. Günün tadını doya doya çıkarın…  

GARUDA A la Carte Restoran Uzakdoğu mutfağı 
Tranquility Kahvaltı 08:30 - 11:00 (12 yaş ustu icin) Akşam Yemeği 19:00 – 22:30 
A la Carte Pekin usulü ördek, Cin mantısı, istiridye soslu dana eti ve muhteşem bir kızarmış dondurma... Hiçbiri için Uzakdoğu’ya gitmenize gerek 
kalmadı. Uzakdoğu`nun en özel lezzetlerini geleneksel yöntemlerle sunan Garuda A la Carte Restoran, harikalar yaratan Cinli ve Taylandlı şefleriyle sizi 
bekliyor. 
 

SELECT RESTORAN 
Kahvaltı 08:30 -11:00 Öğle Yemeği 12.30 -16:00 Akşam Yemeği 19.00 -22:00 
Restoran Select Villa misafirlerimizin damak tadına hitap edecek şekilde, yetenekli aşçılarımız tarafından hazırlanan çok özel menüler, misafirlerimize 
unutamayacakları lezzetlerin tadını çıkarma imkânı sunuyor. 
 
NEPTUNO BAR & SNACKS 
Geç kahvaltı 10:00 - 12:00 Öğle Yemeği 12:30 -16:00 Snack a la Carte 
Göz alıcı manzaraya sahip bir mekanda pizza, burger, döner veya salata keyfi... Neptuno Bar, iddialı tatlar için 
sizi de bekliyor. 
 
VERDE Pub  
Öğle Yemeği 12:30-16:00 Snack a la Carte 
Günün en güzel anları için tasarlanmış bir mekan, güler yüzlü servis elemanlarının en özel ikramları... Verde Pub’da zamanın nasıl geçtiğini siz de 
anlamayacaksınız. 
 

BARLAR 
ZODIAC Bar  
İçecek ve Aperatif 24 saat 
Zodiac Bar, etkileyici atmosferi ve keyifli sohbetleriyle sizi büyülemek için bekliyor. Burada geçireceğiniz anlar, tatilinizin en güzel anları olacak… 

LOBBY Lounge & Bar  
İçecek ve Aperatif  08:00 - 00:00 
Nezih bir ortamda dinlenirken anın tadını çıkarabileceğiniz Lobby Lounge, değişik dillerde yazılmış kitaplardan oluşan kütüphanesi ve günlük gazeteleriyle 
sizi ve en sevdiklerinizi bekliyor. Keyif dolu saatlere hazır olun. 

 
NEPTUNO Bar  
09:00 - 00:00  
Gündüz denize nazır hoş bir bahçe içerisinde vakit geçirebileceğiniz, akşam müziğin ve zengin içecek menusunun tadını çıkarabileceğiniz bir mekân. 

 
SELECT Bar 
İçecek ve Aperatif 08:30 - 00:00  
Select Villa misafirlerimizin havuz keyfini tamamlayacak samimi bir mekan. 
 

POOL Bar  
İçecek ve Aperatif 09:00 - 18:00  
Havuz başı keyfi Pool Bar’da daha da keyifli... Gününüze renk katacak anlar için.. 
 
 
VERDE Pub  
12:30 -16:00; 19.00 – 22:30  
Şık bir manzaraya karşı içkinizi yudumlayabileceğiniz bir bar. 
 
GLORIA Patisserie  
10:00 - 18:30  
Enfes pastalar, kurabiyeler, tartlar ve daha fazlası... 
 
VITAL Bar  
09:00 - 19:30  
Taze sıkılmış meyve suyunun ve bitki çaylarının keyfini çıkarın. 
 
 



 

   

 

GLORIA VERDE RESORT 
FACTSHEET  YAZ  2016 

Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır 

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

 

GOGI KIDS CLUB (1 NİSAN - 31 EKİM) 
Gloria Verde 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 -22.30 
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 - 22:30 
Bilardo, futbol turnuvası, dart, su sporları, madalya 
töreni, 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 matlarının 
bulunduğu bir ortamda çocuklar yaratıcılıklarını 
geliştiriyorlar. 
• Hikaye okuma ve aktivite masalarında da 

keyifli zamanlar geçirmek mümkün. 
 
 
 
 

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 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 gerçek bir ormanın 
içinde yaşayabilecekleri maceraların örnekleriyle 
karşılaşacak, ebeveynleri ise güvenle çocuklarını 
bırakabilecekleri bu alana 
dilerlerse kendileri de dahil olarak keyifli 
vakit geçirebilirler 

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 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. 
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HAVUZLAR VE PLAJ 
 
HAVUZLAR 
Yetişkin ve çocuklar için ayrı ayrı tasarlanmış, yeşillikler içindeki acık 
ve kapalı havuzlarıyla Gloria Verde 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 Verde Resort’te denizin ve güneşin tadını doyasıya 

   çıkarın. 
 
 

 PAVİLYONLAR 

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

 
Havuzlar Açık Kapalı Deniz suyu 

 
Tatlı Su 

 
Derinlik 

 
m

2
 

Ana Açık havuz 1 X   X 140 cm 400 m² 

Ana Açık havuz 2 (derin bölge) X   X 200 cm 350 m² 

Ana Açık havuz 3 X   X 140 cm 225 m² 

Açık Çocuk Havuzu X   X 35 cm 15 m² 

Thalasso Kapalı Havuzu 1 (Ana Bina)  X  X 140 cm 83 m² 

Thalasso Kapalı Havuzu 2 (Ana Bina)  X X  140 cm 65 m² 

Aquapark Havuzu X   X 140 cm 61 m² 

Çocuk kum havuzu X   X 50 cm 320 m² 

Select Villa havuzu X   X 140 cm 430 m² 

Select Villa çocuk havuzu X   X 35 cm 14 m² 

Presidential Villa havuzu X   X 140 cm 120 m² 

ASKLEPION SPA & THALASSO 1800 m² 
Uluslararası deneyime sahip, sertifikalı Spa terapistleri, dünyaca ünlü bakım ürünleri, arıtılmış deniz suyunun arındırıcı ve rahatlatıcı etkisi, deniz 
yosunları, deniz çamuru ve tuzu, Türk hamamı, sauna, özel kuaför ve çok daha fazlası...Asklépion Spa & Thalasso’da sizi zinde ve sağlıklı hissettirecek 
her şeyin en özeli var. Vücudunuzu arındırın, her anın keyfini doyasıya çıkarın diye... 

 
Ücretli: 15 Terapi odası, 1 özel Spa-Suite, 
cilt ve vücut bakımları, Masaj ve bakımlar, 
1 özel hamam, Manikür – Pedikür 
 
Ücretsiz: 1 Bio & 1 Fin Sauna, 162 m2 
kapalı havuz, 1 Türk Hamamı, Thalasso 
havuzu, dinlenme alanı. 
 

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 
• Bacak duşu 
• Balneo – su altı masajı 
• Jet duş 
• Afuzyon masaj 
• Aromaterapi banyosu 

MASAJLAR 
Konusunda uzman masör ve masözlerin 
Özenle uyguladığı, benzerini başka hiçbir 
yerde yaşayamayacağınız sağlık dolu 
terapiler, büyüleyici bir atmosfer ile kendinizi 
yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. 
• İstiridye masajı 
• Golf masajı 
• Thai masajı 

•Shiatsu 
• Abhyanga masajı 
 
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 
• Antı-agıng tedavi 
• Gençleştirme ve toparlama 
• Göz çevresi bakımı 
 
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 
 
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. 

SPA SUİTE 
Aradığınız lüks ve konforlu Spa seansları 
taptaze bir cilt yepyeni bir görünüm 
için sizi bekliyor. Sınırsız ve özel hizmet 
anlayışıyla yenilenmeye hazır olun. 
 
SPA PAVİLYON 
Yanı başınızda esen Akdeniz rüzgârlarını 
teninizde hissedebileceğiniz büyüleyici bir 
alan... Spa Pavilion’da yaşayacağınız Spa 
deneyiminden sonra size her şey sıradan 
gelecek. 
 
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
BAKIMLARI 
• Fiziksel terapistler tarafından güç, 
esneklik, koordinasyon, denge ve mobilite 
becerilerini geliştirici bakımlar uygulanır. 
Bakımların odaklandığı konular: 
• Omurga ve ekstremite rehabilitasyonu 
• Spor rehabilitasyonu 
• Eklem ve yumuşak doku mobilizasyonu 
Fonksiyonel hareketlilik eğitimi 
• Yürüme ve denge eğitimi 
• Terapotik egzersiz 
• Aerobik koşullandırma 
• Ağrı değerlendirme ve tedavi 



 

   

 

GLORIA VERDE RESORT 
FACTSHEET  YAZ  2016 

Gloria Hotels & Resorts, Özaltın Holding markasıdır 

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

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 VERDE 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 ) (09:00-22:30) 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, Gloria Verde Resort King Suite misafirleri için yüksek hızlı 
wireless internet ücretsizdir. 
 


