اسم الفندق
العنوان
البلد
الهاتف
الفاكس
الموقع االلكترونى
البريد االلكترونى
المدير العام
البريد االلكترونى
مدير المبيعات و التسويق
البريد االلكترونى
نوع الحجز
المساحة
إنشاء الفندق
تجدىد الفندق
جنسية المسافرين
الحيوانات االليفة

SELGE BEACH RESORT & SPA
Kızılağaç Turizm Merkezi - 07600 Manavgat / Antalya
تركيا
00 90 242 748 7280
00 90 242 748 72 93 - 94
www.selgebeachhotel.com
info@selgebeachhotel.com / sales@selgebeachhotel.com / reservation@selgebeachhotel.com
خليل كفطان
h.kaftan@selgebeachhotel.com
خديجة ايغون
h.uygun@selgebeachhotel.com
شامل ( بدون كحول )
متر مربع 106,000
سنة 1997
سنة 2016
مختلف الجنسيات
غير مقبول
تسوق
سوبر ماركت
مستشفى
شباك الصراف االلي
شاطئ
صيدلية
مطار  -انتاليا
حافالت حضرية
تاكسي

الموقع

100متر
2كم
12كم
100متر
0متر
200متر
75كم
موجودة
24ساعة

تفاصيل الفندق
العدد االجمالي للغرف
الطاقة االستيعابية (السرير)
نوع الغرفة 1
نوع الغرفة 2
نوع الغرفة 3
نوع الغرفة 4
نوع الغرفة 5
نوع الغرفة 6
نوع الغرفة 7

719
1599
غرفة قياسية
غرفة قياسية مطله على البحر
غرفة عائليه
غرفة عائليه مطله على البحر
غرفة فاخرة
غرفة عائلية فاخرة
جناح

تفاصيل الغرف

فة
غر

مبرد صغير
صندوق االمان (خزنة) بنظام ديجيتال
غالية مع توفير (شاي ,قهوة ,اكواب )
خدمة االنترنت الالسلكية واي فاي
مكيف الهواء
خدمة االيقاظ بالهاتف
اتجاه القبلة
القران الكريم
سجاده الصالة و المسبحه
قائمة الوسائد
خط مباشر للهاتف
غسيل السيارات

ماء ,مياه غازيه ,عصير فواكه ديماس ,كعك بالفواكه Eti ,كراكر ,حليب بالشوكوالطه  Eti,كعك براوني
بالشوكوالطهُ Eti ,كراكر Eti ,ماكسيموم شوكوالطه ,رقائق الشوكوالطه ,بسكويت بالحليب و الكريما Eti ,بسكويت
المارشمالو (يعبئ كل يوم)
مجاني
موجود
مجاني
موزع
مجاني
موجود
موجود
موجود
بالدفع
بالدفع
بالدفع

سية
قيا

العدد االقصى لالشخاص بالغرفة
العدد االدنى لالشخاص بالغرفة
مساحه بالمتر مربع
عدد الوحدات
االرضية
الحمام مع
تجهيزات الحمام
الشباشب ( النعال )
آلة قياس االوزن
شرفة او تراس
الكهرباء
القنوات الفضائية
جهاز تلفاز
مجفف الشعر

اطفال 1 -
1
40
1
خشبية
حوض استحمام
موجود
موجود
موجود
شرفة
فولت 220
موجود
موجود
موجود

فة
غر

العدد االقصى لالشخاص بالغرفة
العدد االدنى لالشخاص بالغرفة
حجم الغرفة بالمتر مربع
عدد الوحدات
االرضية
الحمام مع
تجهيزات الحمام
الشباشب ( النعال )
آلة قياس االوزن
شرفة او تراس
الكهرباء
القنوات الفضائية
جهاز تلفاز ( ادى)
مجفف الشعر

سي
قيا
ةم
طلة
عل
حر
الب
ى

مبرد صغير
صدوق االمان (خزنة) بنظام ديجيتال
غالية مع توفير (شاي ,قهوة ,اكواب )
خدمة االنترنت الالسلكية واي فاي
مكيف الهواء
خدمة االيقاظ بالهاتف
اتجاه القبلة
القران
الصالة و التسبيح
قائمة الوسائد
الهاتف (خط مباشر)
غسيل السيارات

بالغين 3 -

بالغين 3 -

اطفال 1 -
1
40
1
خشبية
حوض استحمام
موجود
موجود
موجود
شرفة
فولت 220
موجود
موجود
موجود
ماء ,مياه غازيه ,عصير فواكه ديماس ,كعك بالفواكه Eti ,كراكر ,حليب بالشوكوالطه  Eti,كعك براوني
بالشوكوالطهُ Eti ,كراكر Eti ,ماكسيموم شوكوالطه ,رقائق الشوكوالطه ,بسكويت بالحليب و الكريما Eti ,بسكويت
المارشمالو (يعبئ كل يوم)
مجاني
موجود
مجاني
موزع
مجاني
موجود
موجود
موجود
بالدفع
بالدفع
بالدفع

فة
غر

العدد االقصى لالشخاص بالغرفة
العدد االدنى لالشخاص بالغرفة
حجم الغرفة بالمتر مربع
عدد الوحدات
االرضية
الحمام مع
تجهيزات الحمام
الشباشب ( النعال )
آلة قياس االوزن
شرفة او تراس
الكهرباء
القنوات الفضائية
جهاز تلفاز ( ادى)
مجفف الشعر

لية
عائ
مبرد صغير
صدوق االمان (خزنة) بنظام ديجيتال
غالية مع توفير (شاي ,قهوة ,اكواب )
خدمة االنترنت الالسلكية واي فاي
مكيف الهواء
خدمة االيقاظ بالهاتف
اتجاه القبلة
القران
الصالة و التسبيح
قائمة الوسائد
الهاتف (خط مباشر)
غسيل السيارات

فة
غر

العدد االقصى لالشخاص بالغرفة
العدد االدنى لالشخاص بالغرفة
حجم الغرفة بالمتر مربع
عدد الوحدات
االرضية
الحمام مع
رداء الحمام للبالغين و االطفال
تجهيزات الحمام
الشباشب ( النعال )
آلة قياس االوزن
شرفة او تراس
الكهرباء
القنوات الفضائية
جهاز تلفاز ( ادى)
مجفف الشعر

ئلي
عا
ةم
طلة
عل
حر
الب
ى

مبرد صغير
صدوق االمان (خزنة) بنظام ديجيتال
غالية مع توفير (شاي ,قهوة ,اكواب )
خدمة االنترنت الالسلكية واي فاي
مكيف الهواء
خدمة االيقاظ بالهاتف
اتجاه القبلة
القران
الصالة و التسبيح
قائمة الوسائد
الهاتف (خط مباشر)
غسيل السيارات

فة
غر

العدد االقصى لالشخاص بالغرفة
العدد االدنى لالشخاص بالغرفة
حجم الغرفة بالمتر مربع
عدد الوحدات
االرضية
الحمام مع
تجهيزات الحمام
رداء الحمام للبالغين و االطفال
الشباشب ( النعال )
آلة قياس االوزن
شرفة او تراس
الكهرباء
القنوات الفضائية
جهاز تلفاز ( ادى)
مجفف الشعر

رة
اخ
ف
مبرد صغير
صدوق االمان (خزنة) بنظام ديجيتال
غالية مع توفير (شاي ,قهوة ,اكواب )
خدمة االنترنت الالسلكية واي فاي
مكيف الهواء
خدمة االيقاظ بالهاتف
اتجاه القبلة
القران
الصالة و التسبيح
قائمة الوسائد
الهاتف (خط مباشر)
غسيل السيارات

بالغين 4 -

اطفال 1 -
3
55
2
خشبية
حوض استحمام
موجود
موجود
موجود
شرفة
فولت 220
موجود
موجود
موجود
ماء ,مياه غازيه ,عصير فواكه ديماس ,كعك بالفواكه Eti ,كراكر ,حليب بالشوكوالطه  Eti,كعك براوني
بالشوكوالطهُ Eti ,كراكر Eti ,ماكسيموم شوكوالطه ,رقائق الشوكوالطه ,بسكويت بالحليب و الكريما Eti ,بسكويت
المارشمالو (يعبئ كل يوم)
مجاني
موجود
مجاني
موزع
مجاني
موجود
موجود
موجود
بالدفع
بالدفع
بالدفع
بالغين 4 -

اطفال 1 -
3
55
2
خشبية
حوض استحمام
موجود
موجود
موجود
موجود
شرفة
فولت 220
موجود
موجود
موجود
ماء ,مياه غازيه ,عصير فواكه ديماس ,كعك بالفواكه Eti ,كراكر ,حليب بالشوكوالطه  Eti,كعك براوني
بالشوكوالطهُ Eti ,كراكر Eti ,ماكسيموم شوكوالطه ,رقائق الشوكوالطه ,بسكويت بالحليب و الكريما Eti ,بسكويت
المارشمالو (يعبئ كل يوم)
مجاني
موجود
مجاني
موزع
مجاني
موجود
موجود
موجود
بالدفع
بالدفع
بالدفع
بالغين 2 -

اطفال 1 -
1
40
1
خشبية
دش
موجود
موجود
موجود
موجود
شرفة
فولت 220
موجود
موجود
موجود
ماء ,مياه غازيه ,عصير فواكه ديماس ,كوكا كوال ,كوكا كوال زيرو ,فانتا ,سبرايت ,كعك بالفواكه Eti ,كراكر ,حليب
ُ
بالشوكوالطه  Eti,كعك براوني بالشوكوالطه Eti ,كراكر Eti ,ماكسيموم شوكوالطه ,رقائق الشوكوالطه ,بسكويت
بالحليب و الكريما Eti ,بسكويت المارشمالو Eti ,بسكويت الذره و األرز ,رقائق الشكالطه و البندق Eti ,شكالطه
الفول السوداني Eti ,بسكويت الحبوب الحليب و الكريما Eti ,كعك براوني المكثف Eti ,بسكويت الويفر (يعبئ كل
يوم)
مجاني
موجود
مجاني
موزع
مجاني
موجود
موجود
موجود
بالدفع
بالدفع
مجاني ( اختياري )

فة
غر
رة
اخ
ف

العدد االقصى لالشخاص بالغرفة
العدد االدنى لالشخاص بالغرفة
حجم الغرفة بالمتر مربع
عدد الوحدات
االرضية
الحمام مع
تجهيزات الحمام
رداء الحمام للبالغين
الشباشب ( النعال )
آلة قياس االوزن
شرفة او تراس
الكهرباء
القنوات الفضائية
جهاز تلفاز ( ادى)
مجفف الشعر
مبرد صغير

لية
عائ
صدوق االمان (خزنة) بنظام ديجيتال
غالية مع توفير (شاي ,قهوة ,اكواب )
خدمة االنترنت الالسلكية واي فاي
مكيف الهواء
خدمة االيقاظ بالهاتف
اتجاه القبلة
القران
الصالة و التسبيح
قائمة الوسائد
الهاتف (خط مباشر)
غسيل السيارات

بالغين 4 -

اطفال 1 -
3
80
2
خشبية
دش
موجود
موجود
موجود
موجود
شرفة
فولت 220
موجود
موجود
موجود
ماء ,مياه غازيه ,عصير فواكه ديماس ,كوكا كوال ,كوكا كوال زيرو ,فانتا ,سبرايت ,كعك بالفواكه Eti ,كراكر ,حليب
بالشوكوالطه  Eti,كعك براوني بالشوكوالطهُ Eti ,كراكر Eti ,ماكسيموم شوكوالطه ,رقائق الشوكوالطه ,بسكويت
بالحليب و الكريما Eti ,بسكويت المارشمالو Eti ,بسكويت الذره و األرز ,رقائق الشكالطه و البندق Eti ,شكالطه
الفول السوداني Eti ,بسكويت الحبوب الحليب و الكريما Eti ,كعك براوني المكثف Eti ,بسكويت الويفر (يعبئ كل
يوم)
مجاني
موجود
مجاني
موزع
مجاني
موجود
موجود
موجود
بالدفع
بالدفع
مجاني (اختياري)

اح
جن

العدد االقصى لالشخاص بالغرفة
العدد االدنى لالشخاص بالغرفة
حجم الغرفة بالمتر مربع
عدد الوحدات
االرضية
الحمام مع
تجهيزات الحمام
رداء الحمام
الشباشب ( النعال )
آلة قياس االوزن
شرفة او تراس
اثاث
الكهرباء
القنوات الفضائية
جهاز تلفاز ( ادى)
مجفف الشعر
مبرد صغير

بالغين 2 -
1
60
2
خشبية
دش  +جكوزي
موجود
موجود
موجود
موجود
شرفة
موجود
فولت 220
موجود
موجود
موجود
ماء ,مياه غازيه ,عصير فواكه ديماس ,كوكا كوال ,كوكا كوال زيرو ,فانتا ,سبرايت ,كعك بالفواكه Eti ,كراكر ,حليب
بالشوكوالطه  Eti,كعك براوني بالشوكوالطهُ Eti ,كراكر Eti ,ماكسيموم شوكوالطه ,رقائق الشوكوالطه ,بسكويت
بالحليب و الكريما Eti ,بسكويت المارشمالو Eti ,بسكويت الذره و األرز ,رقائق الشكالطه و البندق Eti ,شكالطه
الفول السوداني Eti ,بسكويت الحبوب الحليب و الكريما Eti ,كعك براوني المكثف Eti ,بسكويت الويفر (يعبئ كل
يوم)

صدوق االمان (خزنة) بنظام ديجيتال
غالية مع توفير (شاي ,قهوة ,اكواب )
خدمة االنترنت الالسلكية واي فاي
مكيف الهواء
خدمة االيقاظ بالهاتف
اتجاه القبلة
القران
الصالة و التسبيح
قائمة الوسائد
الهاتف (خط مباشر)
غسيل السيارات

مجاني
موجود
مجاني
موزع
مجاني
موجود
موجود
موجود
بالدفع
بالدفع
مجاني ( اختياري )

خدمات شهر العسل للغرف العاديه و المطله على البحر
افطار اليوم االول في الغرفة
الصوره األولى مجانيه
طبق فواكه
طبق حلويات تركي
طبق مكسرات و فواكه جافه
تزيين خاص بشهر العسل
حجز طاولة للعشاء في المطعم الرئيسي

خدمات شهر العسل لغرف الديلوكس و األجنحه
افطار اليوم االول في الغرفة
الصوره األولى مجانيه
طبق فواكه
طبق حلويات تركي
طبق مكسرات و فواكه جافه
تزيين خاص بشهر العسل
باقة ورود جديده
مجموعة مواد تجميل فاخره
تخفيض في مركز Spa
بطاقة تهنئة
علبه شوكوالطه
وسادة من الحجم الكبير
حجز طاولة للعشاء في المطعم الرئيسي
االستقبال في الفندق من طرف خدمة العالقات العامة

خدمات الفندق
االستقبال

خدمة الغرف

المأكوالت والمشروبات

المطعم الرئيسي

المطعم تحت الطلب

ساعة 24
صرف العملة
بطاقة االئتمان المقبولة
اترنت السلكي

ال نوفر هذه الخدمه
فيزا و الماستر
في كل مكان (تحت الطلب)

تنظيف الغرف
تغيير الشراشف
تغيير المناشف

كل يوم
مرات في االسبوع 3
كل يوم عند الطلب

المطعم الرئيسي
مطعم الشخصيات المهمه
مطعم تحت الطلب
الكافيتريات

بوفيه مفتوح للبالغين و االطفال ,بوفيه مناسب للحمية
فطور الصباح المتأخر بين الساعه  12:00 - 10:00كل األيام إبتداءا من  22.06.2019حتى 15.09.2019
وجبه العشاء بين الساعه  21:30 - 19:00كل األيام ما عدا يوم الثالثاء
مقهى باحة االستقبال ,مقاهي المسابح ,مقهى الشاطئ ,مقهى ليلي

االفطار
الغداء
العشاء
وجبة ما بعد العشاء

المطعم الرئيسي  10:30 - 07:00بوفيه دولي لالفطار
المطعم الرئيسي  14:30 - 12:30بوفيه دولي للغداء
المطعم الرئيسي  21:00 - 18:30بوفيه دولي للعشاء
المطعم الرئيسي  07:00 - 23:00الحساء و السلطه

وجبة العشاء

وجبه العشاء كل األيام ما عدا يوم الثالثاء إبتداءا من  22.06.2019حتى 15.09.2019

الوجبات السريعة

الكافيتريات

كفتريا مسبح المركب النسائي  16:00 - 12:00وجبات سريعه
كفتريا مسبح مركب الرجال  16:00 - 12:00وجبات سريعه
كفتريا الشاطئ  14:30 - 12:00وجبات خفيفه
كفتريا المسبح  18:00 - 16:00بسكويت ,كعك ,مقبالت ,معجنات
مكان الحلويات  23:00-12:00 :حلويات ،معجنات ،مشروبات
مطعم الفطائر التركيه التقليديه 16:00 - 11:30
المطعم الرئيسي خالل الوجبات ,مشروبات باردة و ساخنة
مقهى باحة االستقبال  24ساعه مشروبات باردة و ساخنة
كفتريا المسبح  00:00 - 10:00مشروبات باردة و ساخنة
كفتريا الشاطئ  18:00 - 12:00مشروبات باردة و ساخنة

المشروبات

مكان الحلويات  00:00-10:00 :مشروبات ساخنة و باردة
مقهى الملهى اليلي  3 02:00 - 23:00ايام خاصة للنساء

االنشطة

البرنامج الليلي
7برامج مختلفة ,موسيقى حية ,كباريه ,عروض ,مسابقات ,الخ
البرامج اليومية
كرة الطاولة ,الكرة المائية ,السهام ,الجوالت ,الكرة الطائرة الشاطئية ,كرة القدم المصغرة
نادي االطفال
لعب لالطفال ( من  4الى  12سنة ) ما بين االوقات  12:00-10:00و  , 17:00-14:00التلوين ,الرسوم المتحركة ,النادي المسائي لالطفال

) للرجال ( Spa

حمام تركي ,السونا ,قاعة الرياضة
تدليك
حمام بالرغوة ,جاكوزي

مجاني
بالدفع
بالدفع

) للنساء ( Spa

حمام تركي ,السونا ,قاعة الرياضة
حمام ,تقشير ,رغوة
مسبح مغطى
حمام بخار
جاكوزي
حالقة

مجاني
بالدفع
مجاني
مجاني
بالدفع
بالدفع

المسبح

مسابح خارجية (  3مسابح )
مسبح لالطفال
مسبح بالتوقيت
منتزه مائي
مسبح مغطى

مسبح للرجال ,مسبح للنساء ,مسبح مشترك
مسبحان
( 18:30 - 09:30المسبح النسائي) 19:00 - 08:00
مزالق مائيه 8
خاص بالنساء

الشاطئ

شاطئ خاص ,طوله  106امتار

رمال  -حصاة (106امتار طوال  80 -مترا عرضا)

عدد القاعات
الطاقة الستيعابية ( االشخاص )

2
ما بين  600و  700شخص
جهاز تلفاز ,جهاز  ,DVDفيديو ,انترنت السلكية ,ميكروفون ,ستائر
نظام التحكم في الضوء و الصوت ,مصابيح العرض السينمائي المتحركة ,مكبر الصورة ,شاشة ورقية
مسرح ,مكيف هواء

قاعة االجتماعات

اللوازم المتوفرة

الطبيب

المتاجر

بالدفع

مستشفى خاص
24ساعة
سوق صغير
حالق
متجر
متجر الفضة
متجر الهدايا
كراء السيارات/االرساليات
عصير فواكه طازج
االرجيلة
تغليف الحقائب
خدمة الغرف
تدليك ,صالونات التجميل ,حمام بالرغوة ,جاكوزي
رياضة مائية ,مدرسة للغوص
امكانية االخالء المتؤخر ,شرط توفر غرف فارغة بالفندق
غسل و كي المالبس
اضاءة مالعب كرة المضرب باليل
ملعب كرة القدم
عربة اطفال (كراء باليوم)
جليسة اطفال ( تحت الطلب )
غسل السيارات ( مجاني للغرف الفاخرة و الجناحات )

بالدفع
بالدفع
بالدفع
بالدفع

بالمجان

قهوة تركية
مناشف الشاطئ
مستلزمات كرة الطائرة
ملعب البوجيا
الكراسي الطويلة ,المظلة ,افرشة الكراسي
السونا
حمام تركي
قاعة الرياضة
كرة الطاولة
كرة الطائرة الشاطئية
قاعة األلعاب  :ألعاب فيديو ,بيلياردو....إلخ
سرير االطفال
انترنت السلكية في جميع انحاء الفندق
موقف سيارات

مواصفات استثنائية
انترنت السلكية
قريب من البحر
رفاهية المقعدين
مساعدات صحية خاصة

خصائص المقعدين

بيئة حميمية
الراية الزرقاء
SPA

شهر العسل
رفاهية الرضع
رفاهية االطفال
أكوا بارك

مسالك ومنحدرات خاصة بالكراسي المتحركة
غرف خاصة بالطابق السفلي
مراحض خاصة في االماكن العمومية
متنفس طبيعي ,المسبح و الشاطئ
خدمة المشروبات في المسبح و الشاطئ

رفاهية الرضع

مغسل لالطفال و قعادة تحت الطلب
وجبات الرضع في المطعم الرئيسي
مستلزمات التعقيم بالغرفة
مواد نظافة االطفال في المراحض العامة
ملهى خارجي للرضع
هاتف السلكي مراقبة االطفال عن بعد
مشرب االطفال في المطعم الرئيسي
عربة اطفال ( بالدفع )

رفاهية االطفال

البوظة
كعك ومختلف أنواع الحلويات
نادي االطفال
فريق مدرب للعناية باالطفال
ملهى خارجي لالطفال
ملهى لالطفال قرب المطعم الرئيسي
انشطة ترفيهية لالطفال
جليسة اطفال ( تحت الطلب بالدفع )

االدارة العامة للفندق تحتفظ باحقية تغيير المعلومات اعاله دون سابق إنذار ألي سبب من األسباب التي قد تحصل خالل الموسم (الظروف الجويه أو أي سبب من األسباب القاهره)

