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*****
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Sherwood Dreams Resort 5*
Boğazkent Belek - Antalya

http://www.sherwooddreamsresort.com/index.php

Sherwood Dreams Resort 5*
Belek'in en güzel sahillerinden birinde yer alan Sherwood Dreams Resort, kendine ait özel kumsalı,
4 adet açık havuz, su kaydırakları, plajı ve harika bahçesiyle bölgenin en çekici tatil adreslerinden biri
olmayı sürdürmektedir.
Etkileyici iç mimarisi, iç açıcı renkleri ve tatil eğlencenize huzur katan tasarımıyla Sherwood Dreams,
odalarını da modern bir çizgide lüks mobilyalarla sunmaktadır. Odaların hepsi bahçe, dağ, havuz veya
Akdeniz manzaralı balkonlara sahiptir. Böylece güne harika bir manzarayı selamlayarak başlayabilir, bazı
odalarda bulunan spa küvetleriyle daha odanızdan çıkmadan konforu üst seviyede yaşayabilirsiniz.
Türk hamamı ve sauna içeren gelişmiş spa hizmetleriyle güne devam edebilir, kaydıraklı havuzlarında
eğlenip şezlonglara uzanıp içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Türk ve dünya mutfaklarından çeşitli lezzetler
sunan restoranlarıyla, tam donanımlı fitness merkeziyle ve gün içinde düzenenlenen eğlenceli animasyon
aktiviteleriyle Sherwood Dreams, konfor ve eğlenceyi Belek'te sizlere sunuyor...
Odalarda merkezi ısıtma ve soğutma, Düz ekran uydu TV, emanet kasası, direkt hatlı telefon, banyoda
telefon, mini bar, saç kurutma makinası, su ısıtıcı , ahşap laminant zemin, açık banyo ve duş, balkon ve
24 saat oda servisi bulunmaktadır.
Tesiste, ana restaurant, A’la carte restaurant, snack restaurant, lobby bar, pool bar, beach snack bar,
disco bar, parking facilities, tenis kortu ve ışıklandırma, basketbol, masa tenisi, oyun salonu, bilardo, beach
voleybol, fitness center, aerobik, jimnastik, sauna, Türk hamamı, masaj, kese, medikal tedaviler, kuaför,
dükkanlar, SPA center, oda servisi, kuru temizleme, internet, motorlu ve motorsuz su sporları, açık ve
kapalı havuz, çocuk ve bebek havuzları, animasyonlar ve toplantı salonları mevcuttur.
Tesiste 52 Aile odası (1 Banyolu+2 Yatak Odalı), 26 Deluxe Oda (Jakuzili), ve 226 adet Standart Oda olmak
üzere toplam 304 oda bulunmaktadır.
Gezimizin Detayları:
Giriş: 28.10.2015 Çarşamba
Çıkış: 01.11.2015 Pazar
(İstenirse otelin müsaitlik durumuna göre baştan veya sondan uzatmak mümkün olabilecektir.Bu tip
taleplerinizi rezervasyon esnasında mutlaka bildirmeniz gerekmektedir.)
Konaklama:
Ultra Herşey Dahil (Açık büfe yemekler, limitsiz yerli içkiler ve konsept dahilinde yabancı içkiler)
Ultra her şey dahil sisteminde olup, kahvaltı, geç kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, gece snack ve A’la carte
restaurant’lar, alkollü ve alkolsüz içecekler 24 saat boyunca, bazı ithal içecekler saat 10:00-01:00 arası
restaurantlar ve barlarda ücretsizdir.
Tüm yıl boyunca hizmet veren tesislerin bazılarında; 01.04 - 31.10 tarihleri arası konaklamalarda Yaz
Konsepti, 01.11 - 31.03 tarihleri arası konaklamalarda ise Kış Konsepti uygulanmaktadır. Yaz ve Kış
konseptlerinde farklılıklar olabilir.

Ücret:
Standart odada iki kişi 4 gece toplam 1060.- TL
Standart odada tek kişi 4 gece toplam 780.- TL
Üç kişilik oda (1 çift kişilik + 1 tek kişilik yatak) 4 gece toplam 1440.- TL
Family Room (4 yetişkin) 4 gece toplam 2070.- TL
Family Room (3 yetişkin + 1 çocuk 12 yaşa kadar) 4 gece toplam 1680.- TL
Family Room (2 yetişkin + 2 çocuk 12 yaşa kadar) 4 gece toplam 1680.- TL
* Yukarıda verilen fiyatlar kara manzaralı oda fiyatlarıdır.Fiyat farkını ödeyerek deniz manzaralı oda
talebiniz olursa rezervasyon anında lütfen özellikle belirtiniz.
* İki yetişkinle beraber konaklayacak 0 – 6 yaş 1. çocuk ÜCRETSİZ konaklar, 7 – 12 yaş 2. Çocuk 4 gece için
toplam 280.- TL ücretlendirilir.
* Tek yetişkinle konaklayacak, 3 – 12 yaş çocuk tam ücretlendirilir.

Ödemeler:
Kredi Kartı veya nakit olarak ödeme yapmanız mümkün. Nakit ödeme veya tek çekim kredi kartı ile ödeme
yapmanız durumunda yukarıdaki fiyatlar geçerli olacaktır.
Ayrıca WORLD kart ile 9 Aya kadar taksitle aşağıdaki şartlarda ödeme yapabilirsiniz.
Oda Tipleri
Standart odada çift kişi 4 gece
Standart odada tek kişi 4 gece
Üç kişilik Standart oda 4 gece
Family Room (4 kişi) 4 gece
Family Room (3 + 1) 4 gece
Family Room (2 + 2) 4 gece


Peşin/Tek çekim
1,060.780.1,440.2,070.1,680.1,680.-

3 Taksit
379.280.516.742.602.602.-

6 Taksit
196.144.267.383.311.311.-

9 Taksit
137.101.186.267.217.217.-

Taksit miktarları ödeme günü itibariyle küçük farklılıklar gösterebilir.

Transfer:
Havaalanı ve/veya Otogar’dan otele tek yön 14 kişiye kadar minibüs 180.- TL’dır.
Rezervasyon için Son Tarih:
10 Eylül 2015 (Bu tarihe kadar rezervasyon yaptırmanızı rica ediyoruz. Ön rezervasyonları erken alırsak
odasız kalma ihtimalini ortadan kaldırırız.Olası rezervasyon tarihi uzaması sizlere ayrıca bildirilir.)
Ödemeler için Son Tarih:
30 Eylül 2015 (Otelin bize özel fiyatları için vermiş olduğu opsiyon süresi bu tarihe kadar geçerli. Bu tarihte
ödemelerimizi yapmış olmamız gerekiyor.)Konaklamamız otelin genelde dolu olduğu döneme denk geldiği
için rezervasyonlarınızı en kısa zamanda yaptırmanız yararımıza olacaktır.
Rezervasyon ve Ödemeler İçin:
VERDE GROUP
Alpin Alemdar / alpin@verdeltd.com
0 242 323 00 26
0 537 543 10 34

