Maksimum

Oda: İki yatak odası (iki ade
kişilik yatak) 2 adet 43 inch S
tam karartma perde, makyaj
Çalışma masası, telefon, 60
duş, 2 küvet, 3 tuvalet, kayd
saç kurutma makinesi, bor
Mutfak: Mikrodalga fırın, S
minibar, cam şişe su, Espres
ocak, mini buzdolabı. Gene
zemin, balkon, dizüstü bilgis
bar, merkezi klima sis

Maksimum 2+2 (2-11,99 yaş))
Oda: Tek büyük yataklı bir yatak odası, 43 inch Smart Led TV, yastık menüsü,
tam karartma perde, giyinme odası, koltuk, telefon. Salon: 140x140 cm Jakuzi,
çalışma masası, 60 inch Smart Led TV, 200x100 cm ölçüsünde gömme ek
yatak, su ısıtıcısı, çay & kahve seti, minibar, maxibar, cam şişe su, Espresso
makinası, yemek masası. Banyo: Duş ve küvet, kaydırmaz kumlu seramik
zemin, saç kurutma makinesi, bornoz, terlik, banyo ürünleri. Genel: Deniz
manzarası, laminat zemin, dizüstü bilgisayarlara uyumlu kasa, balkon,
merkezi klima sistemi, telefon, 2 tuvalet, Wi-Fi.

• Özel Karşılama ve Odaya Eşlik
• Günlük yenilenen meyve servisi, şarap ve çikolata ikramı
• Gece oda bakım hizmeti
• 120 Tel Cotton Saten Yatak Takımı
• Günlük Gazete
• Gidiş-geliş havaalanı transferi
• Konaklama boyunca odaya kahvaltı servisi
• Günlük yenilenen meyve servisi, şarap ve çikolata ikramı
• Urban Chic Lounge kullanımı
• Panorama Suite’te konaklayan misafirlerimiz için akşam yemeklerini ücretsiz olarak
Asmani'de alma imkanı.
(Asmani için 2 gün öncesinden rezervasyon yapılmalıdır. Yerli içkiler dâhildir.)
• Ocean & Infinity’de konaklayan misafirlere Asmani & Pablito & Panora & 251 Soul Bar’da
%15 indirim
• Christophe Laudamiel İmzalı Özel Tasarım Akra Marka Kokulu Buklet
• Aromaterapi Yastık Parfümü
• Kablolu Hoparlör
• Apple TV
• 1 kereye mahsus, Panorama Suite misafirleri için odada 90 dakika çift masajı hizmeti
(Rezervasyon yapılmalıdır.)
• Akra Fit’te technogym ekipmanları ile fitness imkânı, kapalı yüzme havuzu, kışın ısıtmalı
açık havuz, sauna, buhar odası ve hamam kullanımı dâhildir.

Gün boyu kahve, çay, soft içecekler ve atıştırmalıklar sunan sessiz ve keyifli bir zaman
geçirebilirsiniz. Penthouse Suite’lerde konaklama yapan misafirlerimiz, ücretsiz olarak
10. katta bulunan bu mekandan faydalanabilmektedir.

m 4+2 (2-11,99 yaş))

et tek kişilik ve bir adet çift
Smart Led TV, yastık menüsü,
masası, giyinme odası. Salon:
inch Smart Led TV. Banyo: 2
dırmaz kumlu seramik zemin,
rnoz, terlik, banyo ürünleri.
Su ısıtıcısı, çay & kahve seti,
sso makinesi, elektrikli mini
el: Deniz manzarası, laminat
sayarlara uyumlu kasa, maxi
stemi, telefon, Wi-Fi.

Maksimum 2+2 (2-11,99 yaş))
Oda: Tek büyük yataklı bir yatak odası, 43 inch Smart Led TV, yastık menüsü,
tam karartma perde, giyinme odası. Banyo: Duş ve küvet, 2 tuvalet, kaydırmaz kumlu seramik zemin, saç kurutma makinesi, bornoz, terlik, banyo
ürünleri. Mutfak: Su ısıtıcısı, çay & kahve seti, minibar, cam şişe su, Espresso
makinası. Genel: Deniz manzarası, terasta bulunan havuza direkt bağlantı,
laminat zemin, dizüstü bilgisayarlara uyumlu kasa, maxibar, merkezi klima
sistemi, telefon, Wi-Fi.

