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2018 ODA FİYATLARI (EURO €) 

 
MART NİSAN MAYIS 

ROOM TYPE TEK KİŞİ İKİ KİŞİ TEK KİŞİ İKİ KİŞİ TEK KİŞİ İKİ KİŞİ 

STANDARD 70 € 100 € 70 € 100 € 70 € 100 € 

STANDARD 
( Kısmi Deniz 
Manzaralı) 

90 € 120 € 90 € 120 € 90 € 120 € 

SUPERIOR 160 € 160 € 180 € 

SUPERIOR ( Aile) 180 € 180 € 200 € 

SUPERIOR (Suit) 270 € 270 € 290 € 

       

 
HAZİRAN - EYLÜL EKİM KASIM 

ROOM TYPE TEK KİŞİ İKİ KİŞİ TEK KİŞİ İKİ KİŞİ TEK KİŞİ İKİ KİŞİ 

STANDARD 120 € 70 € 100 € 70 € 100 € 

STANDARD 
(Kısmi Deniz 
Manzaralı ) 

150 € 90 € 120 € 90 € 120 € 

SUPERIOR 200 € 180 € 160 € 

SUPERIOR ( Aile) 220 € 200 € 180 € 

SUPERIOR (Suit) 310 € 290 € 270 € 

       Ekstra Yatak           
( 7 – 12 yaş) 25 € 

Ekstra Yatak        
(13 + yaş ) 40 € 

 
 Oda ücretine konaklama, kahvaltı, Wi-Fi bağlantısı ve 8% KDV dâhildir. 

 0 – 6 yaş çocuklar ücretsizdir. 

 7 - 12 yaş çocuklar için kahvaltı dâhil ekstra ücret 25 € dur.  

 13 yaş ve üzeri için kahvaltı dahil ekstra ücret 40 € dur. Sadece Superior Süit ve Superior Aile 

Odalarımız maksimum 2 ekstra yatak alabilmektedir. 



 

Çukurbağ Yarımadası Demokrasi Cad. No: 43  
Kaş – Antalya / TURKEY 

info@oleanova.com.tr    www.oleanova.com.tr 
Tel: 0242 – 836 2660   Fax: 0242 – 836 2661 

 Öğle (Havuz başında Snack Menü olarak da alınabilir) ve akşam yemeği, her türlü içecek ve yiyecek 
ekstralara girmektedir. 

 İadesiz oda fiyatları indirim oranı %15’dir ve rezervasyonun yapıldığı tarihte tüm konaklama bedelinin 
ödenmesini gerektirir. İadesiz indirim oranının uygulanabileceği tarihler için lütfen bizle bağlantıya 
geçiniz.  

 Grup rezervasyonları için ayrıca teklif isteyiniz. 

  

ÖDEME, İPTAL VE NO-SHOW KOŞULLARI 

 

 Ödemeler nakit, kredi veya ATM kartı ya da banka havalesi yoluyla yapılabilir. 

 Rezervasyonun garanti edilebilmesi için her oda başına en az bir gecelik konaklama fiyatının ödenmesi 
gereklidir. 

 Rezervasyonun iptal edilmesi ve değiştirilmesi halinde, her oda başına bir (1) gecelik ücret aşağıda 
belirtilen oranlarda iade edilecektir: 

 Varış tarihinden en az 2 hafta (15 gün) önce: Ücret tahsil edilmez. 

 Varış tarihinden 14 gün ve daha az süre önce: Bir (1) gecelik ücret iade edilmez. 

 Garanti edilen rezervasyonlarda no-show gerçekleşmesi durumunda toplam konaklama fiyatı tahsil edilir. 

 İadesiz oda fiyatlarından rezervasyonun yapılabilmesi için rezervasyonun yapıldığı tarihte tüm 
konaklama bedelinin ödenmesi gerekir. Rezervasyonun sonradan iptal edilmesi veya değiştirilmesi 
durumunda, rezervasyonun yapıldığı tarihte alınan konaklama bedeli iade edilmeyecektir. 

GİRİŞ VE ÇIKIŞ SAATLERİ  

 Giriş: Saat 14.00’ten itibaren odalara giriş yapılabilir.  

 Erken giriş: Otele varış daha erken bir saatteyse, lütfen önceden bilgi veriniz. Otelin doluluk durumuna 
göre daha erken giriş yapılması sağlanabilir. 

 Geç giriş: Otele varış saati 21.00’den sonra ise lütfen bilgi veriniz. 

 Çıkış: Odaların 12.00’de boşaltılmış olması gerekir.  

 Geç çıkış: Çıkış saati uzatılmak isteniyorsa lütfen resepsiyona danışınız. Otelin doluluk durumuna göre 
daha geç çıkış yapılması mümkün olabilir. 

 
SİGARA YASAĞI 
 
Otelimizde odalar dahil kapalı alanlarda sigara içilmez.  Sigara içilebilecek açık alanlarımız mevcuttur.  
Odalarda sigara içilmesi halinde özel temizlik işlemleri için 100 € ek ücret tahsil edilecektir.   

 


