TESİS HAKKINDA
Kuşadası'nın en uzun ve en güzel kumsalında bulunan, 2013-2015 yılları arasında tamamen yenilenen
ve dekore edilen Atlantique Holiday Club, 50 dönümlük (50.000 m2) bir alan üzerinde palmiye ve
meyve ağaçları arasında yer almaktadır. Atlantique Holdiay Club; 165 metre uzunluğundaki kumsalı, 2
yüzme havuzu, 1 açık büfe ana restoranı, 2 A la Carte restoranı, 2 atıştırma büfesi, 7 bar, pastane, Kids
Club, Spa, Tortuga Su Parkı ve çeşitli aktiviteleri ile her yaştan konuğumuza unutulmaz bir tatil
deneyimi yaşatmaya devam etmektedir. Atlantique Holiday Club'ın geniş bahçeleri, plajı, havuzları, su
parkı ve aktiviteleri ile aileler/çocuklar için eğlenceli ve ideal bir ortam sunmasının yanısıra Efes,
Meryem Ana Evi, Didyma, Priene ve Hierapolis gibi antik mekanların ortasında eşsiz bir konumda yer
almaktadır. Ege kıyılarının inanılmaz tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini günübirlik turlarla ziyaret
etme imkanı sunmaktadır.

ANA ÖZELLİKLER
2013-2015 yılları arasında tamamen yenilendi ve dekore edildi.
Sahildeki konumu ve tatil köyü mimarisi ile her şey dahil hizmet veren bir aile tesisi.
Her yaştan çocuklu aileler ve yetişkinler için oda tipleri.
Geniş, güzel, bakımlı bahçeler.
Tortuga korsan adası temalı su parkı.
3 restoran, 2 atıştırma büfesi, 7 bar.
Birinde çocuklar için özel alanı bulunan 2 yüzme havuzu.
Oyun alanı, film ve oyun odaları bulunan büyük çocuk kulübü.
Gençler için oyun konsolları ve sinema odası olan bir salon.
Çeşitli spor aktiviteleri.
Ücretsiz Otopark.
Mutlaka görülmesi gereken tarihi yerlere yakın eşsiz konum.
KONAKLAMA
354 toplam oda ve süit, 5 kategori. 178 çift kişilik oda, 78 üç kişilik oda, 4 engelli odası, 70 aile odası, 4
suit oda.
Toplam 956 kişilik yatak kapasitesi.

ODA TİPİ

ODA ÖZELLİKLERİ

KONAKLAMA ALTERNATİFLERİ

ÇİFT KİŞİLİK ODA

Deniz veya bahçe manzaralı tüm çift
kişilik odalarda balkon, duşlu banyo
ve büyük bir çift kişilik yatak veya iki
adet tek kişilik yatak, split klima,
telefon, saç kurutma makinesi, lcd
tv, mini buzdolabı, yüksek hızlı wi-fi
bağlantısı, oda içi kasa
bulunmaktadır.

ÜÇ KİŞİLİK ODA

Deniz veya bahçe manzaralı tüm üç
kişilik odalarda balkon, duşlu banyo,
geniş çift kişilik yatak ve tek kişilik
yatak veya üç adet tek kişilik yatak,
split klima, telefon, saç kurutma
makinesi, lcd tv, mini buzdolabı,
yüksek hızlı wi-fi bağlantısı, oda içi
kasa bulunmaktadır.

ENGELLİ ODASI

Engelli ihtiyaçları için tasarlanmış
zemin katta balkon ve bahçe
manzaralı çift kişilik oda. İki adet tek
kişilik yatak, split klima, telefon, saç
kurutma makinesi, lcd tv, mini
buzdolabı, yüksek hızlı wi-fi
bağlantısı, oda içi kasa
bulunmaktadır. Geniş banyo özel
ihtiyaçları olan konuklarımıza uygun
olarak tasarlanmıştır.

1 yetişkin
2 yetişkin
1 yetişkin + 1 çocuk

RANZALI AİLE ODASI

Bahçe manzaralı tüm ranzalı aile
odalarında balkon, duşlu banyo,
geniş çift kişilik yatak ve ranza, split
klima, telefon, saç kurutma
makinesi, LCD tv, mini buzdolabı,
kettle (çay&kahve), yüksek hızlı wi-fi
bağlantısı, oda içi kasa
bulunmaktadır.

2 yetişkin + 2 çocuk (12
yaş)

ARA KAPILI AİLE ODASI

Aile odaları ara kapılı iki oda olarak
düzenlenmiştir. Ebeveyn odasında
büyük bir çift kişilik yatak, mini
buzdolabı, kettle (çay&kahve)ve oda

2 yetişkin + 2 çocuk (12
yaş)
2 yetişkin + 3 çocuk (12
yaş)

2 yetişkin
1 yetişkin
1 yetişkin + 1 çocuk
2 yetişkin + 1 çocuk

3 yetişkin
3 yetişkin + 1 Bebek (0-2
yaş)

içi kasa bulunmaktadır. Çocuk
odasında iki adet tek kişilik yatak
bulunmaktadır. Her odada ayrı giriş,
balkon, banyo, split klima, telefon,
saç kurutma makinesi, lcd tv ve
yüksek hızlı wi-fi bağlantısı
bulunmaktadır.

SÜİT

Lamine ahşap zeminlere sahip
muhteşem tek yatak odalı süitler,
harika deniz manzarası
sunmaktadır. Oda, split klima, LCD
TV, mini buzdolabı, çay ve kahve
seti ile donatılmış balkonlu bir
oturma odası olarak düzenlenmiştir.
Kendine ait balkonlu yatak odasında
gömme dolap, split klima, telefon,
saç kurutma makinesi, bornoz,
terlik, LCD tv, yüksek hızlı wi-fi
bağlantısı,oda içi kasa ve
banyosunda yağmur duşu ve jakuzi
bulunmaktadır.

3 yetişkin
3 yetişkin + 1 çocuk (12
yaş)
3 yetişkin + 2 çocuk (12
yaş)

1 yetişkin
2 yetişkin
1 yetişkin + 1 çocuk (12
yaş)

BARLAR
7 adet kokteyl ve kahve salonları / barlar
Atlantis Bar 10:00 – 00:00
Antao Lobby Bar 09:00 – 00:00
Maio Pool Bar 10:00 – 18:00
Blue Beach Bar 09:00 – 00:00
Coffee House 08:00 – 22:00
Davyʼs Amphi Bar 21:30 – 23:00
Sunset Bar 19:00 – 02:30
YEMEK
Fogo Restaurant (Açık ve kapalı oturma alanları )
Akşam yemeği için kıyafet kuralı : Tatil köyü rahatlığında (Lütfen şort, kot pantolon, tişört, gömlek
giyin. Çıplak ayak veya terlik uygun değildir.)
Öğle yemeği ve kahvaltı için : Tatil köyü rahatlığında. Mayo (üstü örtülmeli ve ıslak olmamalıdır)
kabul edilebilir.
Mutfak türü : Dünya Mutfağı
Servis Tipi : Açık büfe
Kapasite: 850
Kahvaltı : 07:30 - 10:00
Geç kahvaltı : 10:00 - 11:00 ( Kontinental açık büfe kahvaltı )
Öğle yemeği : 12:30 - 14:30
Akşam yemeği: 19:30 - 21:30

Gece çorbası : 23:30 - 00:30
Blue Beach Club & Restaurant (Açık oturma alanı)
Kıyafet kuralı yok
Mutfak Türü: Dünya
Servis Tipi : A la carte
Kapasite : 80
Rocas Snack Bar (Açık oturma alanı)
Kıyafet kuralı yok.
Gün boyunca atıştırmalıklar sunar.
Self servis.
Patisserie (Açık oturma alanı)
Kıyafet kuralı yok.
Gün boyu pasta, kek ve kurabiye bulunur.
Self servis.
Tortuga a la carte (Açık oturma alanı)
Kıyafet kuralı yok.
Mutfak türü: İtalyan & Dünya Mutfağı
Servis Tipi: A la carte
Kapasite: 80
HAFTALIK ETKİNLİKLER
Pazartesi: Sunset barda hoş geldin kokteyli.
Perşembe: Türk Kültürü Gün & Gecesi
Cumartesi: Gala Kokteyli ve Yemeği
Pazar: Plaj Partisi
PLAJ & YÜZME HAVUZLARI
Tesisin 165 metre uzunluğundaki "Mavi Bayraklı" kumsalında, plaj voleybolu sahası, su sporları
bölümü ve minderli şezlonglar bulunmaktadır.
Tesiste, 2 adet (MAIO ve ATLANTIS)tatlı su yüzme havuzu bulunmaktadır. Atlantis havuzu, Fogo
restoran ve Atlantis Bar’ın hemen yanında yetişkinler için ayrılmıştır.
Büyük güneşlenme terası ve çocuk bölümüne sahip olan Maio havuzu, gün boyu eğlence ve spor
aktiviteleri sunmaktadır.
TORTUGA SU & TEMA PARKI (Mayıs 2015’de açılmıştır)
Atlantique Holiday Club'ın misafirlerine sunduğu hizmetlere en son eklenen Tortuga Aqua Park, her
gün 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.000 m2 alan üzerine kurulu korsan temalı su
parkı, 1 büyük yüzme havuzu, mini kaydıraklı 1 çocuk havuzu, korsan gemisi ve çocuk kaydıraklı 1 genç
havuzu, sakin nehir, 7 orta ve 4 ekstrem su kaydırağı, havuzlar, fast food ve A la Carte restoran.

EĞLENCE
Haftanın 7 günü, gün boyu animasyon ekibi tarafından düzenlenen spor aktiviteleri, oyunlar ve
turnuvalar. Etkinlik programı bilgi panolarında, resepsiyonda bulunan dokunmatik ekranda
(ConnectWall) ve Atlantique Holiday Club web sitesinde duyurulur.

ÇOCUK KULÜBÜ
Tortuga Su Parkı içerisinde minik misafirlerimiz için bir çocuk cenneti. Yaş: 04-12

GENÇ KULÜBÜ
Sinema odası ve oyun konsolları ile oyun odası gençler için rahat bir mekan. Yaş: 13-17

SPOR AKTİVİTELERİ
Tenis, Basketbol, Mini Golf, Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Badminton, Boccia, Dart, Sabah Sporu, Yoga
Dersleri, Su Jimnastiği.

SU SPORLARI
Tüplü Dalış, Paraşüt, Fly Board, Su Kayağı, Wake Board, Rüzgar Sörfü, Jet Ski, Muz, Ringo, Kano, Deniz
Bisikleti.

SPA
Her gün 10:00-20:00 saatleri arasında açık olan Sabai Spa, profesyonel kadrosu, Türk hamamı, sauna,
buhar odası ve dinlenme odaları ile çeşitli masaj ve aroma terapileri sunmaktadır. 2015 kışında
tamamen yenilenmiştir.

BLUE BEACH CLUB – RESTAURANT & CAFÉ & BAR
Denizin tam kıyısında, kişiye özel kiralanılabilir geniş şezlonglar.

