
Suloti 12-19 Haziran 2020
Yetişkin+ Çocuk 
-11,99 Yaş -2009 
doğumlu

Oda Tipi 4 gece oda fiyatı  7 gece oda 
fiyatı

1 + 1 C Tipi ₺	 4.413 ₺	 7.355
1 + 2 C Tipi ₺	 6.618 ₺	 11.030
2 + 1 C Tipi ₺	 8.826 ₺	 14.710
3 kişi C Tipi ₺	 11.916 ₺	 19.860
2 kişi A Tipi ₺	 9.540 ₺	 15.900
2 + 1 A Tipi ₺	 9.540 ₺	 15.900
3 kişi A Tipi ₺	 12.879 ₺	 21.465
2+2 B Tipi ₺	 11.925 ₺	 19.875
3 kisi B Tipi ₺	 14.310 ₺	 23.850
3+1 B Tipi ₺	 14.310 ₺	 23.850
4 kişi B Tipi ₺	 17.649 ₺	 29.415

       

 Oda Tipleri 

     


 B tipi oda                                                       C Tipi oda (30 M2)

 Süit oda (aile odası)  

  A tipi oda C tipi odanın bolkonlu olanıdır ve 40 M2’dir. 

Rezervasyon için : suloti@clubpapyon.com

Dalış Kulübü ve SPA‘da gurubumuza özel indirim uygulanmaktadır.  
Pasha on the Bay Restaurant; yetişkinlere özel hizmet verir. Önceden rezervasyon 
yaptırılması gerekmektedir. Sadece içecekler ekstra olarak ödenmektedir. 12 yaş altı 
çocuklar kabul edilmemektedir.  
Hillside Beach Club misafirleri ekstra içecek harcamalarında; ikinci gelişlerinde %15, üçüncü 
gelişlerinde %25, dördüncü ve daha sonraki gelişlerinde de %30 indirimden 
faydalanmaktadırlar.  
Odeme sekli: Mail ile yollanacak linkden kredi kartı ile odeme yapmanız istenecektir. Fiyat 
sadece tam pansiyon konaklama fiyatıdır, ulaşım ve transferleri kapsamaz. HBC, Dalaman’a 
gelenler için alandan otele ücretli özel transfer düzenlemektedir. 
Talebinizi rezervasyon sırasında belirtmeniz istenmektedir.  
Sabah istediğiniz saatte tesise girebilirsiniz ve tüm imkanlardan yararlanabilirsiniz. Ancak 
giriş günü odalar saat 15.00 de teslim edilmekte ve çıkış günü odanızı saat 11:00 
boşaltmanız istenmektedir. 

Covid 19'a yönelik aldığımız önlemler aşağıda dikkatinize sunulmuştur:  

Öncelikle, tesisimiz tatil köyü olması nedeniyle, büyük çoğunlukla açık alanlardan oluşuyor. Sürekli 
doğal hava sirkülasyonu, virüsle mücadele konusunda önemli bir avantajımız. Odalarımız, cam ve 
kapılarının direkt açık havaya açılması ve büyük oda terasları sayesinde sürekli havalanabiliyor 
olması önemli bir katkı sağlıyor. Ayrıca, havalandırma sistemimiz de odalar arası hava dolaşımına 
da izin vermiyor.  
2020 Yaz sezonunda Covid-19 kapsamında Hillside Beach Club'da alınması planlanan önlemlerin 
bazıları aşağıdaki gibidir. Hillside ekibi olarak salgın önlemleri konusundaki yeni bilgileri sürekli 
yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre bu önlemler artırılabilir veya değiştirilebilir. 
·   Açılış ayında doluluk oranını %60’ta limitleyeceğiz ve yurt içinden gelen misafirlerimizi ağırlıyor 
olacağız.  
·   Misafirlerimizden tesise gelmeden önce sağlık durumlarını ve seyahat geçmişlerini beyan 
ettikleri bir form talep edeceğiz. Tesis girişlerinde misafirlerimiz ve personelimiz dahil, ateş 
ölçümü, test ve/veya genel semptom değerlendirmesi yapacağız. Risk grubunda ateş veya test 
sonucuna göre misafirlerimizi beraberindeki kişiler ile birlikte tesise kabul edemeyeceğiz ve en 
yakın sağlık kuruluşuna yönlendireceğiz.  
·  Tüm restoranlarımızda masaya servis yapacağız. Masalar arası mesafeyi artıracağız ve masadaki 
kişi sayılarını düşüreceğiz.  
·  Gıda güvenliği için HACCP standartları uyguluyoruz, bu kapsamda düzenli olarak denetleniyoruz.  
·  Odaların temizlik ve dezenfeksiyonu için Diversey'nin “The Hygienic Room Program”ını 
kullanıyoruz. Odalarımızı, tam hijyeni sağlanmış ve normalden daha uzun süre havalandırılmış 
olarak misafirlerimizin kullanımına vereceğiz.  
·  Tüm aktiviteleri ve eğlenceleri daha az sayıda kişiyle sosyal mesafeleri gözeterek planlayacağız. 
Plajda ve havuzda şezlonglar arası mesafeleri artıracağız.  
·  Haziran ayında araçlar gelen ve 18:00 sonrası giriş yapacak misafirlerimiz için giriş günü 
yarım gün ücret ödeyerek tesise giriş imkanı sağlıyoruz.  
·  Turizm Bakanlığı tarafından duyurulan Covid-19 sertifika programına dahil olacağız.  
 
* Tesis hizmetlerinde bu dönemde sağlıksal tedbirlere ilişkin daha katı uygulamalar olacaktır. 
Ayrıca, Tesis 2020 sezonunda verilen hizmetler ve hizmetlere ilişkin uygulamaları istediği gibi 
değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Misafirlerin Tesisteki tatil yapma kararı tamamen şahsi olarak 
alınmış kararlar olup sağlıkları ile ilgili konular tamamen kendi sorumluluklarındadır, Hillside Beach 
Club sorumlu tutulamaz. 

Suloti 20-30 Haziran 2020
Yetişkin+ Çocuk 
-11,99 Yaş 
-2009 doğumlu

Oda Tipi 4 gece oda fiyatı  7 gece oda 
fiyatı

1 + 1 C Tipi ₺	 7.020 ₺	 10.530
1 + 2 C Tipi ₺	 10.530 ₺	 15.795
2 + 1 C Tipi ₺	 14.040 ₺	 21.060
3 kişi C Tipi ₺	 18.954 ₺	 28.431
2 kişi A Tipi ₺	 15.000 ₺	 22.500
2 + 1 A Tipi ₺	 15.000 ₺	 22.500
3 kişi A Tipi ₺	 20.250 ₺	 30.375
2+2 B Tipi ₺	 19.680 ₺	 29.520
3 kisi B Tipi ₺	 23.616 ₺	 35.424
3+1 B Tipi ₺	 23.616 ₺	 35.424
4 kişi B Tipi ₺	 29.126,4 ₺	 43.690
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