TITANIC DELUXE GOLF BELEK
TITANIC VILLAS
2020 YAZ KONSEPTİ
(20.04.2020 - 31.10.2020)

TITANIC HOTELS
“TITANIC” Markasının temeli, 2003 Mayıs ayında Türkiye- Lara Antalya’da grubun
üçüncü oteli olarak hizmete giren ‘5 yıldızlı, “gemi temalı” TITANIC BEACH LARA
oteli ile atılmıştır.”TITANIC” markası, AYGÜN Ailesi bireylerinin ortağı oldukları “AYG
Şirketler” Grubu’na aittir.
Grubun Otelcilik tecrübesi 1993 yılına kadar dayanmaktadır.
2003 yılında TİTANİC Beach Lara‘nın açılışına kadar AYG Grup, İstanbul’un popüler
semtleri Taksim ve Şişli’de, “AYGÜN HOTELS” unvanı ile mülkiyeti ve işletmesi
kendilerine ait 2 otel ile sektörde hizmet vermiştir.
“TITANIC BEACH LARA” Oteli ile birlikte Otelcilik ve Turizm Sektöründe büyüme ve
yatırım kararı alan grup, yeni markanın başarısı ve yarattığı sinerji sayesinde 2006
yılında, tüm otel yatırımlarını “TITANIC” Markası çatısının altında birleştirme kararı
almıştır.
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TITANIC HOTELS KONSEPTLERİ
AYG GROUP “TITANIC” çatısı altında yatırımını ve/veya isletmesini yaptığı otellerin,
konseptlerini lokasyonunun ihtiyacına göre belirlemektedir.
Titanic Hotels’in uluslararası kabul görmüş standartlarda ve yılların tecrübesi ile
yaratmış olduğu kendine özgü hizmet anlayışı ile yurt içinde ve yurt dışında hizmet
veren işletmeleri, hizmet türlerine ve konseptlerine göre aşağıdaki şekilde
sınıflandırılmaktadır.

 DELUXE HOTELS
o DELUXE RESORT
o DELUXE CITY
o DELUXE GOLF
 BEACH HOTELS (Resort)
 BUSINESS HOTELS
 PORT HOTELS
 CITY HOTELS
 COMFORT HOTELS

TITANIC HOTELS İŞLETMELERINDE BULUNAN
TEMEL ÖZELLIKLER














Kendi kategorisinde üst düzey profesyonel otel işletmeciliği
Segmentinde en iyi lokasyon
Verilen her türlü serviste üst seviyede hizmet
Misafir memnuniyeti odaklı hizmet
Kullanılan her türlü malzeme ve materyalde birinci sınıf ürün garantisi
Üst seviyede yiyecek ve içecek konsepti
Uluslar arası kabul görmüş yüksek hijyen standartları
Toplam kalite felsefesi ve sürdürülebilir yönetim vizyonu
Misafir güvenliğine gösterilen önem
Yüksek çevre duyarlılığı
Sosyal projelere destek ve katılım
Engelli dostu hizmet anlayışı
Yüksek seviyede kesintisiz ve kaliteli ücretsiz WI-FI hizmeti
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TITANIC DELUXE GOLF BELEK
Açılış Tarihi

Nisan 2013

Konsept

High Class All Inclusive

Kategori

5 Yıldız

Posta Adresi

Üçkumtepesi Mevkii Beşgöz Caddesi 72/1 Kadriye / Belek

Yatırımcı

Günaylar Otel İşletmeleri İnşaat San. Tic. AŞ.

Şehir – Ülke

Antalya – Türkiye

Sezon

12 ay açık

Telefon

+90 242 710 44 44

Toplam Alan

170.000 m²

Faks

+90 242 710 44 04

E-posta

deluxebelek@titanic.com.tr

Web sitesi

www.titanic.com.tr

KONUM VE ULAŞIM
Antalya Havalimanı

25 km

En yakın yerleşim birimi

3 km Kadriye
6 km Belek

Ulaşım İmkânları

VIP Transfer, Taksi

GEÇERLİ KREDİ KARTLARI
Visa

Mastercard

Eurocard

American Express

KARŞILAMA VE UĞURLAMA
Ücretsiz Havaalanı – Otel –Havaalanı transfer (Design Pool Villa
misafirleri için 7 gece ve üzeri konaklamada geçerlidir.)
(Havalimanı-Otel-Havalimanı dışındaki transferler ekstra ücretlendirilir.)
Mercedes veya özel araç ile transfer (Superior Villa ve Presidential Villa
misafirleri için geçerlidir)
Çiçek, sıcak- soğuk havlu, küp doğramış meyve çeşitleri ve soft içecek
çeşitleri ile karşılama ( Presidential Villa misafirleri için geçerlidir )

Girişte sıcak-soğuk havlu ikramı

Karşılama çikolata tabağı ve kanepe çeşitleri
Araba ile Villa’ya eşlik edilmesi

Misafirlerin kapıda karşılanması
Express C/in ve C/Out ile karşılama

Bavul açma ve toplama servisi (Presidential Villa için geçerlidir)

Kapıda çiçek ile karşılama

Bagaj Paketleme Servisi ( Superior ve Presidential Villa için geçerlidir)
Uğurlamalarda arabaya su, koku, şeker ve ıslak mendil (Münferit
Konaklamalarda

Odaya eşlik edilmesi

Villa giriş karşılamada tatlı-tuzlu kurabiye, küçük atıştırmalıklar, limonata
Havaalanında CIP geçiş hakkı (Presidential Villa misafirleri için geçerlidir)
ve köpüren şarap

Gayrimenkul & Emlak
Hediyelik Eşya & Bijuteri
Çiçek
Baharat & Kuruyemiş

Bay & Bayan Butik
Optik & Gözlük
Oyuncak
Çocuk Giyim Butik

ALIŞVERİŞ İMKÂNLARI
Market
Gümüş
Halı
Ayakkabı & Çanta

Kuyum
Fotoğraf
Deri
Spor Giyim
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DESIGN POOL VİLLA
Genel alanı 338m² olan 2 katlı Design Pool Villa’lar, kendilerine ait özel bahçe, french yataklı 1 yatak odası, 1 salon, açık mutfaktan oluşmaktadır.
Design Pool Villa’larda 69 m2 özel açık havuz, özel güneşlenme alanı, şezlonglar ve bahçe mobilyası bulunmaktadır.
Design Pool Villa’larda, buzdolabı, kasa, direkt hatlı telefon, internet bağlantısı, zengin minibar seçeneği, çay & kahve çeşitleri misafirlerin kullanımı
için sunulmaktadır.
2 ferah banyosu olan Design Pool Villa’ların banyolarının birinde duş kabini, diğerinde küvet ve duşa kabin, WC, baskül, makyaj aynası, saç kurutma
makinesi, Bulgari VIP banyo setup’ı bulunmaktadır. Design Pool Villa’lar manüel iklimlendirmeli (Isıtma & soğutma) parke döşemelidir.
Alt katta: Ferah salon, yemek masası, sandalyeler, oturma grubu, LED TV (40’) ses sistemi, Blu-Ray DVD, duş kabinli banyo ve Amerikan mutfağı.
Arzu edildiği takdirde mikrodalga fırın bulundurulmaktadır.
Üst katta: Ebeveyn yatak odası, oturma grubu, LED TV (40’), duş kabinli ve küvetli banyo.
Çocuklar için Blu-Ray ses sitemi ve çizgi filmi sunulmaktadır. Golf sahası manzaralı Design Pool Villa’lar 4 kişilik (3+1) keyifli bir konaklama için
idealdir.

ÜCRETSİZ HİZMETLER

Fine Dining Yiyecek setup‘ı

Çay ve Kahve setup’ı ( zengin çay çeşitleri). Filtre Kahve.

Oda Servisi menüsü ile 24 saat konsepte dahil içecekler
(şişe ile talep edilmesi durumunda ücretli)

Beyaz Veya Kırmızı Şişe Şarap & 50 cl Viski (7 günde bir yenilenir)

Butler Servisi

The Club A’la Carte Restoran’da A’la Carte kahvaltı, öğle yemeği ve akşam
yemeği servisi

19:00-21:00 saatleri arasında turndown servisi, çocuklar için özel buklet
(şampuan, sabun, krem, çocuk bornozu), çocuk yatağı, biberon
dezenfekte makinesi, süt ısıtma makinesi.

Özel uyandırma servisi

Tesis içi ulaşım için Club Car ile ring servisi

Bulgari VIP banyo setup

Bütün aktivitelerden öncelikli olarak yararlanma hakkı

Yastık menüsü.

Bebek arabası

Beef Grill Club (Sıralı Menü)

Buggy ile sahile transfer
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Beef Grill Club (Dry Aged)

Özel butler hizmeti.

Kuaför

Game center

Motorlu su sporları

Bowling, bilardo

Özel tenis dersleri, raket kiralama ve saha ışıklandırması

İnternet Cafe

Golf hizmetleri %5 indirim imkanı

Özel fitness programları

Kuru temizleme

Dalış ve parasailing dersleri

Çocuk bakıcısı (1 gün önce rezervasyon yapılır)

Özel yüzme dersleri

SPA kullanımında masajlardan % 20 indirim imkanı

Sahilde Gazebo imkanı

Çamaşırhane servisi (yıkama ve ütüleme) % 50 indirim

Havuzda Cabana imkanı

Alt kat

Üst kat
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EXCLUSIVE POOL VILLA
Genel alanı 360 m² olan 2 katlı Exclusive Pool Villa’lar, kendilerine ait özel bahçe, french yataklı 1 yatak odası, twin yataklı 2 yatak odası, 1 salon ve
açık mutfaktan oluşmaktadır.
Exclusive Pool Villa’larda 69 m² özel açık havuz, özel güneşlenme alanları, şezlonglar ve bahçe mobilyası bulunmaktadır.
Exclusive Pool Villa’larda, buzdolabı, kasa, direkt hatlı telefon, internet bağlantısı, zengin mini bar seçeneği, çay & kahve çeşitleri misafirlerin kullanımı
için sunulmaktadır.
3 ferah banyosu olan Exclusive Pool Villa’ ların banyolarının ikisinde duş kabini diğerinde küvet, duş kabini, WC, baskül, makyaj aynası, saç kurutma
makinesi, Bulgari VIP banyo setup bulunmaktadır.
Exclusive Pool Villa’lar manüel iklimlendirmeli (Isıtma & soğutma) parke döşemelidir.
Alt Katta: Ferah Salon, yemek masası, sandalyeler, oturma grubu, LED TV (40’), ses sistemi, Blu-Ray DVD, yatak odası, duş kabinli banyo odası,
Amerikan mutfağı ve buzdolabı. Arzu edildiği takdirde mikrodalga fırın bulundurulmaktadır.
Üst Katta: French yataklı ebeveyn yatak odası, duş kabini ve küvetli banyo, oturma grubu LED TV (40’); twin yataklı çocuk yatak odası, LED TV (40’),
duşa kabin ile banyo bulunmaktadır.
Çocuklar için ayrıca Blu-ray surround ve çizgi film sunulmaktadır. Golf sahası manzaralı Exclusive Pool Villa’lar 5 kişilik (4+1) keyifli bir konaklama için
idealdir.
ÜCRETSİZ HİZMETLER

Her gün yenilenen Fine Dining yiyecek setup’ı

Çay ve kahve setup’ı ( zengin çay eşitleri). Filtre Kahve.

Her gün yenilenen taze sıkılmış meyve suyu servisi

6 çeşit Deluxe içecek setup‘ı (7 günde bir yenilenir)

Özel Butler servisi

Oda Servisi menüsü ile 24 saat konsepte dahil içecekler
(Şişe ile talep edilmesi durumunda ücretli)

19:00-21:00 saatleri arasında Turndown servisi, çocuklar için özel
buklet (şampuan, sabun, krem, çocuk bornozu), çocuk yatağı, biberon
dezenfekte makinesi, süt ısıtma makinesi.

Özel uyandırma servisi

Tesis içi ulaşım için Club Car ile ring servisi.

Bulgari VIP banyo setup

The Club A’la Carte Restoran’da A’la Carte kahvaltı, öğle yemeği ve
akşam yemeği servisi

Yastık menüsü

Bebek arabası

Bütün aktivitelerden öncelikli olarak yararlanma hakkına sahiptirler

Beef Grill Club(Sıralı Menü)

Buggy ile sahile transfer

Gazebo Kullanımı (10:00 - 18:00 saatler arasında)

Çamaşırhane servisi (yıkama ve ütüleme)
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ÜCRETLİ HİZMETLER

Beef Grill Club (Dry Aged)

Game center

Kuaför

Bowling, Bilardo

Motorlu Su Sporları

İnternet Cafe

Özel Tenis dersleri, raket kiralama ve saha ışıklandırması

Özel Fitness Programları

Golf hizmetleri %5 indirim imkanı ile

Dalış ve Parasailing dersleri

Kuru temizleme

Özel yüzme dersleri

Çocuk bakıcısı (1 gün önce rezervasyon yapılır)

SPA kullanımında masajlardan % 20 indirim imkanı

Havuzda Cabana imkanı

Alt kat

Üst kat
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SUPERIOR VILLA

Genel alanı 610 m² olan 2 katlı Superior Villa’lar kendilerine ait özel bahçe, french yataklı 3 yatak odası, twin yataklı 1 yatak odası, 1 salon, açık
mutfak ve oturma gruplu 1 salondan oluşmaktadır.
Superior Villa’larda 105 m² özel açık havuz, güneşlenme alanı, şezlonglar ve bahçe mobilyası bulunmaktadır.
Superior Villa’ larda, buzdolabı, kasa, direkt hatlı telefon, internet bağlantısı, zengin minibar seçeneği, çay & kahve çeşitleri misafirlerin kullanımı için
sunulmaktadır.
4 ferah banyosu olan Superior Villa’ların banyolarının üçünde duş kabini, diğerinde ise kuvet ve duş kabini, WC, baskül, makyaj aynası, saç kurutma
makinesi ve Bulgari VIP banyo setup’ı bulunmaktadır. Superior Villa'larda manüel iklimlendirmeli (Isıtma & soğutma), odalar parke döşemelidir.
Alt katta: Ferah salon, yemek masası, sandalyeler, oturma grubu, LED TV (65’) , ses sistemi, Blu-Ray DVD, yatak odası, duş kabinli banyo, Amerikan
mutfağı, buzdolabı. Arzu edildiği takdirde mikrodalga fırın bulundurulmaktadır.
Üst Katta: French yataklı ebeveyn yatak odası, oturma grubu, LED TV (40’), duş kabini ve küvetli banyo, french yataklı 2 yatak odası, LED TV (40’),
duş kabinli banyo bulunmaktadır.
Çocuklar için ayrıca Blu-Ray ses sistemi ve çizgi film sunulmaktadır. Golf sahası manzaralı Superior Villa’lar 8 kişilik (6+2) keyifli bir konaklama için
idealdir.

ÜCRETSİZ HİZMETLER

Her gün yenilenen Fine Dining yiyecek setup’ı

Çay ve kahve setup‘ı ( zengin çay çeşitleri). Filtre Kahve.

Her gün yenilenen taze sıkılmış meyve suyu servisi

6 çeşit Deluxe içecek setup‘ı (7 günde bir yenilenir)

Özel Butler Servisi

Oda Servisi menüsü ile 24 saat konsepte dahil içecekler
(şişe ile talep edilmesi durumunda ücretli)

19:00-21:00 saatleri arasında turndown servisi, çocuklar için özel buklet
(şampuan, sabun, krem, çocuk bornozu), çocuk yatağı, biberon
dezenfekte makinesi, süt ısıtma makinesi.

Özel uyandırma servisi

Tesis içi ulaşım için Club Car ile ring servisi.

Bulgari VIP banyo setup

The Club A’la Carte Restoran’da A’la Carte kahvaltı, öğle yemeği ve
akşam yemeği servisi

Yastık menüsü

Bebek arabası

Bütün aktivitelerden öncelikli olarak yararlanma hakkına sahiptirler

Beef Grill Club(Sıralı Menü)

Buggy ile sahile transfer

Gazebo Kullanımı (10:00- 18:00 saatler arasında)

Çamaşırhane servisi (yıkama ve ütüleme)

Gün içinde VIP tekne ile Nehir turu (10 dk 1 defa)

Eternity Night Club ve River Side Show Center’da loca
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ÜCRETLİ HİZMETLER

Beef Grill Club (Dry Aged)

Game center

Kuaför

Bowling, bilardo

Motorlu su sporları

İnternet cafe

Özel tenis dersleri, raket kiralama ve saha ışıklandırması

Özel fitness programları

Golf hizmetleri %5 indirim imkanı ile

Dalış ve parasailing dersleri

Kuru temizleme

Özel yüzme dersleri

Çocuk bakıcısı (1 gün önce rezervasyon yapılır)

SPA kullanımında masajlardan % 20 indirim imkanı

Havuzda Cabana imkanı

Alt kat

Üst kat
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PRESİDENTİAL VİLLA

Genel alanı 2.700 m² den oluşan bahçe içerisinde yer alan 2 katlı Presidential Villa’da french yataklı 3 yatak odası, twin yataklı 2 yatak odası, oturma
grubu ile 1 salon, ayrı mutfak ve yemek odasından oluşmaktadır.
Presidential Villa’da 240 m² özel açık havuz, güneşlenme alanı, şezlonglar, bahçe mobilyası,1 araba için otopark, sauna, buhar odası, Türk Hamamı,
masaj odası bulunmaktadır.
Presidential Villa’da, buzdolabı, ocak, fırın, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, kasa, direkt hatlı telefon, internet bağlantısı, zengin mini bar seçeneği,
çay & kahve çeşitleri misafirlerin kullanımına sunulmaktadır.
5 ferah banyosu bulunan Presidential Villa’nın banyolarının beşinde duş kabini, ebeveyn yatak odası, banyosunda ise jakuzi, WC, makyaj aynası,
saç kurutma makinesi, Bulgari VIP banyo setup bulunmaktadır. Presidential Villa manüel iklimlendirmeli (Isıtma & soğutma) parke döşemelidir.
Alt katta: Ferah salon, oturma grubu, LED TV(65’), ses sistemi, Blu-Ray DVD, yemek odası, ayrı mutfak, WC bulunmaktadır.
Üst katta: French yataklı ebeveyn yatak odasında, oturma grubu, LED TV (65’), duş kabini banyo, jakuzi. French yataklı 2 yatak odası, LED TV (40’),
duşa kabin ile banyo odası, twin yataklı 2 yatak odası, LED TV (40’), duşa kabin ile banyo odası, SPA (Sauna, buhar odası, Türk hamamı, masaj
odası).
Çocuklar için ayrıca Blu-Ray ses sistemi ve çizgi film sunulmaktadır. Golf sahası ve nehir manzaralı Presidential Villa 9 kişilik keyifli bir konaklama için
idealdir.
ÜCRETSİZ HİZMETLER

Her gün yenilenen Fine Dining yiyecek setup’ı

12 çeşit Deluxe içecek setup‘ı (7 günde bir yenilenir )

Her gün yenilenen 3 çeşit taze sıkılmış meyve suyu servisi

24 saat ücretsiz oda servisi

Sıcak setup: çay ve kahve setup (zengin çay çeşitleri), Türk kahvesi
makinesi, ekmek kızartma makinesi, meyve sıkacağı.

Yastık menüsü

24 saat özel butler servisi (özel Club Car servisi)

The Club A’la Carte Restoran’da A’la Carte kahvaltı, öğle yemeği ve akşam
yemeği servisi

19:00-21:00 saatleri arasında turndown servisi, çocuklar için özel buklet
(şampuan, sabun, krem, çocuk bornozu), çocuk yatağı, biberon
dezenfekte makinesi, süt ısıtma makinesi.

Bulgari VIP banyo setup

Özel uyandırma servisi

Bütün aktivitelerden öncelikli olarak yararlanma hakkına sahiptirler

Araba yıkama servisi

Buggy ile sahile transfer

Konaklama süresince iç hat özel akıllı telefon hizmeti

Kuru temizleme ve çamaşırhane servisi

Cabana ve Gazebo kullanımı (10:00-18:00 saatler arasında)

Eternity Night Club ve River Side Show Center’da loca

Beef Grill Club

Gün içerisinde VIP tekne ile nehir turu ( 10 dk günde 1 kez)

Playstation
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ÜCRETLİ HİZMETLER

Özel yüzme dersleri

Game center

Kuaför

İnternet cafe

Motorlu su sporları

Bowling, bilardo

Özel tenis dersleri, raket kiralama ve saha ışıklandırması

Dalış ve parasailing dersleri

Golf hizmetlerinde %5 indirim imkanı

Özel fitness programları

Çocuk bakıcısı (1 gün önce rezervasyon yapılır)

Alt kat

Üst kat
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BUTLER SERVİSİ
Havalimanında karşılama ve otele eşlik edilmesi

Restoranlarda özel servisi ve masa rezervasyonu

Express Check-in için anahtar hazırlığı

Gazete servisi

Oda hazırlığı

Cabana ve Gazebo’da servis yapılması

Villada temizlik kontrolü

Alışveriş sırasında özel asistanlık

Villaya eşlik edilmesi

Misafirlerden pasta, çiçek v.s türü özel isteklerin siparişini alır ve misafire
iletilmesi sağlar

Gardrob hazırlığı

Kuru temizleme ve çamaşırhaneye vale servisi

Özel Butler 24 saat boyunca bir villaya hizmet eder ve sadece o villanın
misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar
Babysitter, uçak, otobüs biletleri, restoran rezervasyonu, ilaç ihtiyacı gibi
isteklerin en kısa zamanda karşılanması ve takibi

Express Check-out hizmeti
Havaalanı transferi ile ilgili misafirlerin özel isteklerinin önceden alınması.

» Otele evcil hayvan kabul edilmez.
» Otel C/In saati 14:00 C/Out saati ise 12:00 dır.
» Titanic Deluxe Golf Belek, 2. ve 3. kişi/kurumlara herhangi bir bilgi aktarmaksızın hava koşullarını da göz önünde bulundurarak
konsept üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar

