ADRES Gökçebel Mahallesi Tilkicik Caddesi I82. Sokak No.3 Yalıkavak - Bodrum TELEFON +90 (252) 385 59 59

WEB www.highlighthotel.com

EMAIL stay@highlighthotel.com

KONUM

KONAKLAMA

Bodrum’un en gözde bölgelerinden biri olan Yalıkavak’da yer alan
otelimiz, Yalıkavak Marina’ya 3km, Bodrum Merkez’e 22km ve
Bodrum – Milas Uluslararası Havalimanına 52km mesafededir.

Her detayında yalınlık ve güncel yaşam tarzını hisettiren, 16 Studio, 5 Loft,
13 Family Suite ve 11 Beach Studio olmak üzere toplam 45 sofistike misafir odası
vardır.Odalarımızda ücretsiz kablosuz internet, LCD televizyon, bireysel
kullanılabilen klima, telefon, minibar, çalışma masası, elektronik kasa, saç
kurutma makinası, yastık seçenekleri, bornoz ve terlik mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Akdeniz ve dünya mutfağının en seçkin örneklerinin yerel
lezzetlerle birleştiği X-Beach & Restaurant, her günsabah 07:00’dan
10:30’e kadar kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği hizmeti
vermektedir. Ayrıca Oda Servisi, kapsamlı menüsü ile günde
24 saat hizmet vermektedir.
Chill out müzik , özenle yapılmış taze kokteyller,kabanalar ve
güneşlenme alanlarına sahip bu eşsiz mekan tatilinizin gerçek
adresi. Beach Bar her gün sabah 08.00 ile gece 00.00 arasında
hizmet vermektedir.
Mavi Bayrak ödüllü plajımız, masmavi denizi ve muhteşem
manzarası ile sizleri Bodrum’un en güzel koyuna davet ediyor.
Plajımız 15 Mayıs ve 31 Ekim tarihleri arasında hizmet vermektedir.

SPA & WELLNESS CENTER

Türk Hamamı, sauna, buhar odası, fitness salonu, kapalı ve açık terapi alanları, ısıtmalı kapalı yüzme havuzu ve jakuzi olanakları sunan otelimizin sağlık Merkezi’nde keyifli
dakikalar geçirebilir, uzman terapistler tarafından uygulanan masajlar ile günün yorgunluğundan ve stresinden arınabilirsiniz. Spa hizmetleri her gün sabah 10:00’dan
akşam 22:00’a kadar, Fitness Center hizmetleri ise sabah 07:00’dan akşam 22:00’a kadar misafirlerimize sunulmaktadır.

ÇOCUK KULÜBÜ

Lobi katında bulunan Çocuk Kulübümüz 2-12 yaş çocuklar içindir. 2-4 yaş arası çocuklar bakıcı ya da ebeveynleri eşliğinde kabul edilmektedir. Önceden rezervasyonla ve
ekstra ücret karşılığında bakıcı hizmetlerimiz mevcuttur.

SERVİSLER
o Otopark
o Valet
o Business Center
o Kuru temizleme
o Döviz bozma
o Concierge hizmetleri
o Her gün iki defa kat hizmetleri servisi
o Ücretsiz kablosuz internet
o 24 saat oda servisi

ÖNEMLİ BİLGİLER
o Oteldeki tüm odalardaki elektrik 220 volt’tur.
o Extra yatak ücreti: Gecelik 50.00 €
o 0-6 yaş arası konaklama ücretsiz.
o 7 yaş ve üzeri misafirlerimiz için extra yatak ücreti uygulanır.
o 5-8 kg arası evcil hayvanları kabul ediyoruz.
o Otele giriş saati: 14:00
o Otelden çıkış saati: 12:00
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