Değerli misafirlerimiz ,
Tatiliniz için Premier Nergis Beach Otel’i seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşağıda herşey dahil konseptimiz ve
aktivitelerimiz ile ilgili bilgilendirmemizi bulabilirsiniz.
ODALAR
GİRİŞ SAATİ

: 14:00

ÇIKIŞ SAATİ

: 12:00 ( Geç çıkış talebiniz ve ücretlendirmeleri ile ilgili resepsiyondan bilgi alabilirsiniz. )

HERŞEY DAHİL SİSTEM
Herşey dahil sistemimiz 10:00 -23:00 saatleri arasındadır.Herşey dahil sistem dahilindeki içeceklerimiz ;
Yerli alkollü içecekler;votka,rakı,cin,sifon bira,kadeh şarap (kırmızı,beyaz,pembe) ,kokteyller,viski,rom –
Soft içecekler; konsantre meyve suyu, sifon gazlı içecekler, buzlu çay,Türk kahvesi,çay,kahve (kahve makinesinden),
premix makinesinden soda ve su (şişe su , taze sıkılmış meyve suları ve dondurma ekstradır ).
BAR & CAFE :
LEMON BAR
10:00 - 18:00 saatleri arasında plaj ve bahçe alanına soft içecek servisi
ZEST BAR
Kahvaltı,öğlen ve akşam yemekleri esnasında içecek servisi
BAR VISTA
10:00 - 23:00 herşey dahil konsept içecekleri servisi
PREMIER CAFE & BAR 10:00 - 23:00 İthal içecekler (ekstra) , kahve ve çay servisi (açık büfe saatleri dışında )
NIMARA (MAIN) RESTAURANT /SELF SERVICE
KAHVALTI
: 07:30 - 10:00 (açık büfe)
ÖĞLE YEMEĞİ
: 12:00 – 14:00 (açık büfe)
SNACK SERVİSİ
: 14:00 – 15:30 (açık büfe)
KEK&KURABİYE SERVİSİ : 16:30 – 18:00 (kek&kurabiye servisi lobideki Premier Cafe &Bar ‘dan yapılır .)
AKŞAM YEMEĞİ
: 19:00 – 21:30 (açık büfe)
SOUP SERVICE
: 23:30 – 24:00 (açık büfe)
SKY SPA & HAMAM
Türk hamamı ( kese&köpük hariç),fitness ve sauna kullanımı otel misafirleri için ücretsizdir ve randevu sistemi ile
çalışmaktadır. Masaj,kese&köpük,jakuzi kullanımı ve diğer bütün spa servisleri ekstradır .
• Herşey dahil sistem kullanımı için tüm kalış boyunca kişibaşı bir bileklik verilmektedir. Bilekliği olmayan
misafirler herşey dahil sistemden faydalanamaz.Bileklikler konaklayan kişiye özel kullanım içindir başka birine
devredilemez .Bilekliğin kaybı halinde ekstra ücret karşılığı yenisi resepsiyondan temin edilmelidir. (200 TL )
• Premier Nergis Otel; otel geneli ve odalarına verilmiş herhangi bir zarar karşısında bunu misafirden tazmin
etme hakkını saklı tutar.
• Premier Nergis Otel odalarda bulunan emanet kasalarında ve/veya dışında bırakılan ya da odada bırakılan
değerli eşyalardan sorumlu değildir .Odalardaki emanet kasalarının kullanımı ücretsizdir.
•
Otel genelinde ve odalardaki kablosuz internet kullanımı ücretsizdir. Bağlantı için otele giriş sonrası kimlik
bilgilerinin sisteme aktarılması ile aktif olur. ‘Premier Nergis Beach’ ağından oda numarası ve TC kimlik
numarası ile kullanılabilir. Her konaklayan kişi için 1 cihaz bağlantı hakkı vardır .
• Odalardaki havlular plaj,havuz veya spa‘da kullanılmamaktadır. Girişte verilen havlu kartı ile spa dan
• günde bir plaj havlusu temin edilebilir.
• Çıkış gününde oda kartı ,havlu kartları ve bilekliklerin resepsiyona teslim edilmesi gerekmektedir.Geri
verilmemesi durumunda kayıp oda veya havlu kartı ücreti tahsil edilir. (200 TL )
• Odalara yiyecek /içecek götürülmesine hijyen kuralları gereği izin verilememektedir .
Yukarda bahsi geçmeyen her ilave servis ücrete tabi olabilir . Alkollü içecek servisi 18 yaş ve üstü
misafirlere yapılmaktadır. İyi tatiller dileriz…

PREMIER NERGİS BEACH OTEL Marmaris sahilinde ayrıcalıklı bir konuma sahip köklü bir oteldir. Marmaris merkezine
2 km mesafede,alışveriş merkezi,kafe, bar,restoranlar ve mağazalara ise yürüme mesafesindedir. Denize sıfır
konumdaki otelin kendine ait plajı bulunmaktadır. 1 Temmuz 2020 tarihinde tamamen yenilenmiş olarak ; lüksü ve
konforu bir arada sunan odaları ile herşey dahil konseptte tekrar hizmet vermeye başlamıştır. Toplam 4850 m² alan
üzerinde konumlanmış olan otel 164 oda ve 350 yatak kapasiteye sahiptir. Toplu taşıma araçlarına 2 dk mesafede ;
İçmeler merkezine dolmuş ile 10-15 dakika ,Dalaman havaalanına ise 95 km /1 saat 15 dakika mesafededir.
164 ODA (Kara,yandeniz ,deniz manzara odalar)
• 154 adet french veya twin yataklı oda
• 3 adet deniz manzaralı köşe oda sofa yataklı
• 6 adet aile odası (kara manzara)
• 1 adet engelli odası
ODA DETAYLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giriş saati : 14:00
Çıkış saati : 12:00
Uydudan TV yayını , minibar(su ve soda)
Split klima, dahili telefon hattı
Emanet kasası,Çay&kahve seti
Balkon & sandalye
Saç kurutma makinesi
Duşakabin ,şampuan,saç kremi ,el sabunu seti
Seramik zemin
Oda temizliği ; günlük
Çarşaf ve Havlu değişimi;her 3 günde bir kez

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESTORANLAR
•
•
•

Kapalı Restoran : 140 kişi kapasite
Açık Restoran
: 100 kişi kapasite
Ala Carte Restoran : % 10 indirim(Felix)*

BARLAR
•
•
•
•

LEMON BAR 10:00 - 18:00 saatleri arasında
plaj ve bahçe alanına soft içecek servisi
ZEST BAR Kahvaltı,öğlen ve akşam
yemekleri esnasında içecek servisi
PREMIER CAFE & BAR 10:00 - 23:00 İthal
içecekler (ekstra) , kahve ve çay servisi
BAR VISTA
10:00 - 23:00 herşey
dahil konsept içecekleri servisi

GENEL
Toplantı odası*( 60 m²) & Bagaj Odası
Tüm genel alan ve odalarda ücretsiz kablosuz
internet bağlantısı
Yüzme havuzu (176m² ) , çocuk havuzu
(15m²) saat 18:00 e kadar açık
Türk hamamı &Sauna ,Jakuzi*, Fitness
Spa & Wellness Merkezi (Masaj ,Kese & Köpük
, diğer bakım hizmetleri )*
Özel plaj ,Ücretsiz şezlong ve şemsiye
Plaj havlusu
Otopark Alanı
Çamaşırhane Hizmeti *
Doktor *
Jeneratör Sistemi
Alışveriş merkezi,kuaför,taksi
durağı,market,bankamatik otele 40 mt
mesafededir.

RESEPSİYON
•
•
•
•
•

24 saat resepsiyon hizmeti
Döviz bozumu
Visa ve Mastercard geçerli
Evcil hayvan kabul edilmemektedir.
Geç çıkış talepleri için resepsiyondan bilgi
alınmalıdır. *

* İşaretli hizmetler ücretlidir.

