Ufuktaki dağların turkuaz denizle birleştiği D+ Seya Beach Hotel Alaçatı, misafirlerini huzur veren doğasıyla
karşılıyor. Ege Denizi’nin göz kamaştıran manzarasına sahip otel, kusursuz hizmet kalitesiyle misafirlerine lüks
bir yaşam tarzı sunuyor. Konaklamanız boyunca ücretsiz sunulan Wi-Fi hizmetinin yanında geç uyananlar ya da
geç yemek isteyenler için oda servisi hizmeti de bulunuyor.
Türkiye’nin batısında yer alan Alaçatı, mimarisi, üzüm bağları ve yel değirmenleriyle sevimli bir tatil beldesi olarak
dikkati çekiyor. Yerli halkın tabiriyle, “geçmişin ruhunu ve yorulmak bilmeyen rüzgarını” içinde barındıran bu
küçük kasaba, taş evleriyle de günümüzün en çok tercih edilen tatil beldeleri arasında yer alıyor.
Doğayla uyum içerisinde, zarif ve sofistike bir tarzla dekore edilmiş, toplamda 190 oda ve süite sahip D+ Seya
Beach Hotel, konaklama ve kahvaltı hizmetiyle misafirlerini karşılıyor. Otelin restoran ve barları ise, konuklarına konaklamaları boyunca birinci sınıf bir mutfak deneyimi sunuyor.

KONUM
• Adnan Menderes Havalimanı 		
• İzmir						
• Çeşme					
• Plaj						

89 km
80 km
12 km
0 km

• Restoranlar				
• Alaçatı Çarşısı			
•Alaçatı Port				

4 km
4 km
800 m
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KONAKLAMA

Deluxe, superior, teras suit kategorilerindeki 182 odaya dahil olan bir adet engelli odası ve 8 adet süiti bulunan
otelin, zarif bir tarzla dizayn edilmiş toplamda 190 odası bulunmaktadır.
BAHÇE MANZARALI DELÜKS ODA
Çağdaş bir dizaynın doğanın huzur veren atmosferiyle buluştuğu bahçe manzaralı ferah Deluxe odalar, otelin
tam kalbinde yer alıyor. İkiz ve çift kişilik yatak seçeneklerinin yer aldığı odalarda ek yatak olarak kullanılabilen
kanepe de mevcut. Ayrıca, birçok odada balkon da bulunuyor.30-32 metrekare balkonlu oda (20 adet ikiz
yataklı - 20 adet çift kişilik yataklı oda).
DELÜKS DENİZ-BAHÇE MANZARALI ODALAR
Çağdaş bir dizaynın doğanın huzur veren atmosferiyle buluştuğu deluxe deniz-bahçe manzaralı ferah odalar,
otelin tam kalbinde yer alıyor. İkiz ve çift kişilik yatak seçeneklerinin yer aldığı odalarda ek yatak olarak kullanılabilen kanepe de mevcut. Ayrıca birçok odada balkon da bulunuyor.
30-32 metrekare balkonlu oda.
DENİZ MANZARALI DELÜKS ODA
Ege Denizi’nin çarpıcı manzarasına sahip, ikiz ve çift kişilik yatak seçeneklerinin yer aldığı deniz manzaralı bu
odalarda ek yatak olarak kullanılabilen kanepe de yer alıyor. Ayrıca bazı odalarda balkon da bulunuyor.
30-32 metrekare balkonlu oda ( Balkonlu 5 adet oda mevcuttur).
DENİZ MANZARALI SUPERIOR ODA
Masmavi bir deniz manzarasına sahip Superior odalar, çift kişilik yatak ve ek yatak olarak kullanılabilen kanepesiyle misafirlerine en iyi tatil deneyimini sunuyor.
35-37 metrekare balkonlu oda.
DENİZ MANZARALI TERAS SUIT ODA
Lüks ve konforun mükemmel uyumuna sahip muhteşem bir deniz manzarası sunan teras suit odalarda çift kişilik
yatak, kanepe ve geniş bir balkon bulunuyor.
55-60 metrekare, terasında şezlong bulunan oda.
AİLELER İÇİN DENİZ MANZARALI SUIT
2 odaya sahip balkonlu süitler, ailelerin tüm ihtiyacını karşılamak üzere dizayn edilmiştir. Bu sofistike ve geniş
aile odasında, çift kişilik yataklı bir oda ve ikiz yataklı ikinci bir oda bulunmaktadır.
58-60 metrekare balkonlu oda.
DENİZ MANZARALI SUIT
Şık dekorasyonu ile dikkati çeken deniz manzaralı süitler, balkonlu geniş yatak odası ve oturma odasıyla misafirlerine lüks ve konforu bir arada sunuyor.
63-65 metrekare balkonlu oda.
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RESTORANLAR VE BARLAR
ULTRA HER ŞEY DAHİL HİZMETLERİ
Otelin ana restoranı Dynasty, sıcak ve soğuk seçeneklerin yer aldığı açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği alternatifleriyle misafirlerini karşılıyor. Türk ve Uzakdoğu mutfakları başta olmak üzere çeşitli dünya mutfaklarından
örnekleri sunan restoran, konuklarına lezzet şöleni yaşatıyor.
Kahvaltı: 				
Geç Kahvaltı: 				
Öğle Yemeği: 			
Akşam Yemeği: 			

07:00 -10:00
10:00 - 10:30
12:30 -14:30
19:00 - 21:30

BASİL İTALYAN BİSTRO
Basil İtalian Bistro sizi İtalya’nın en leziz tatlarını keşfetmeye davet ediyor. Yetenekli şeflerin ilham veren sunumlarıyla hazırladığı öğle ve akşam yemeği alternatiflerinin yer aldığı A la Carte menüsünde sunulan seçkileri otelin havuz kenarında veya plajında tadabilirsiniz.
Her gün: 				
15:00 -18:00 (atıştırmalık)
					
19:30 - 21:30 ($, rezervasyon ile)
7 Gece konaklayan misafirlerimiz için Basil A la Carte Restoranımız bir gece ücretsizdir.
SEYA BEACH CLUB & RESTAURANT ($)
Bar ve ‘Lounge’ konseptiyle, misafirlerine deniz kenarında unutulmaz bir lezzet deneyimi vadeden restoranda,
Akdeniz mutfağının şeçkileri sunuluyor. Birbirinden özel atıştırmatıklar ve seçkin içeceklerin de eşlik ettiği bu
özel deneyim konaklamanıza ayrı bir renk katıyor.
Her gün: 				
10:00 – 01:00 (yaz dönemi)
Kış döneminde kapalıdır. Seya Beach Club ultra her şey dahil konseptine dahil değildir.
DESIGN + PATISSERIE
Birbirinden özel pasta çeşitleri, hamur işleri, ev yapımı çikolataları ve rengarenk makaronlarıyla D+ Pattiserie,
eşsiz atmosferiyle çay saatlerinizi unutulmaz kılıyor. Ayrıca canlı sunumlarla hazırlanan ev yapımı tatlılar damaklarda iz bırakıyor.
Her gün: 				
14:00 - 17:00 (Çay ve Kahve Servisi)
Her gün: 				
23:00 - 07:00 (gece çorbası ve atıştırmalıkları)
LOBBY LOUNGE
Yerli ve yabancı markaların sunulduğu seçkin sıcak ve soğuk içecek alternatifleri günün her saatinde Lobby
Lounge’ta sizleri bekliyor. ($) Ekstra ücretlidir.
LIME BAR
Favori atıştırmalıklar, tazeleyici içecekler ve yaratıcı kokteyller, gün batımına kadar Lime Bar’da sunuluyor.
Her gün: 				
10:00 -18:00 (yaz dönemi)
Kış döneminde kapalıdır...
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Mevsime ve hava şartlarına bağlı olarak değişebilir. ($) Ekstra ücretlidir.
LA BRISE SPA
Plajda veya havuz başında güneşlendikten sonra, la brise spa’da tazelenin. Canlandırıcı bakımları ve dinlendirici spa
terapile Her gün: 09:00-21:00
DÜĞÜN VE ETKİNLİKLER
Denize nazır konumu ve kusursuz hizmet kalitesiyle geniş grupları ağırlama hazırlanan D+ Seya Beach Hotel,
düğün ve etkinliklerin vazgeçilmez adresi olmaya aday.
Özel çadırların içinde veya sahil kenarında düzenlenecek düğün seremonisiyle hayatınızın bu en önemli
gününde yanınızdayız.
TOPLANTI ODALARI
SEYA BEACH ALAÇATI
TOPLANTI SALONLARI KAPASİTELERİ
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TESİSLER SOSYAL AKTİVİTELER VE HİZMETLER
KONFORUNUZ İÇİN
• Engelli odaları
• Otopark
• Araç kiralama ($)
• Wi-Fi
• Doktor servisi ($)
• Mağazalar ($)
• Çamaşırhane hizmeti ($)
• 24 saat resepsiyon
• Kuaför ($)
• Özel günler için farklı organizasyon talepleri ($)
• İş toplantıları için toplantı odası kiralama ($)
SAĞLIK, EĞLENCE VE DİNLENMENİZ İÇİN
• Hamam
• Sauna
• La Brise spa ($)
• Su sporları ($)
• Dalış okulu ($)
• Buhar banyosu
• Fitness merkezi (Spa merkezinden giriş)
• 1 ana havuz Pool
• 1 kaydıraklı havuz
• Şezlong ve şemsiyeler
• Havuz havluları
ÇOCUKLAR İÇİN
• Miniclub (4-12)
• Çocuk oyun alanı
• Talep üzerine bebek karyolaları
• Mama sandalyesi
• Çocuk havuzu
• Çocuk bakıcısı ($)
($) Ultra her şey dahil paketine dahil değildir.Ekstra ücretlidir.
EĞLENCE
Çocuk Kulübü’müzün deneyimli ekibi, gün boyu süren çeşitli aktivitelerle çocuklarınızı eğlence ile buluşturuyor.
Ayrıca, gençler ve yetişkinler için sunulan su sporu aktiviteleri, DJ partileri ve canlı müzikle konaklamanız unutulmaz bir anıya dönüşüyor.
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GÜNDÜZ AKTİVİTELERİ
• Yoga
• Su aerobiği
• Havuz Cimnastiği
EĞLENCE
• Canlı Müzik
• Happy Hour organizasyonları
LOKASYON
İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na 89 km uzaklıkta olan Design+ Seya Beach’e, İzmir-Çeşme otobanı üzerinden ulaşım kolayca sağlanabilmektedir. Ayrıca otel, yerel mağazalar, tasarım dükkanları, gece kulüplerine
ise sadece 7 dakika uzaklıktadır.
ION CLUB WINDSURFING & KITEBOARDING SCHOOL
Sahil şeridinde 500 metre uzunluğunda ve 400 metre genişliğindeki sığ ve parıltılı turkuaz su alanına sahip
olan ION Club, yaz aylarında yan kıyıdan esmekte olan ılık rüzgar ve dalgasız denizi ile her seviyedeki rüzgar
sörfçüleri için mükemmel koşulları yaratır.
ÇOCUKLAR
Çocukarın rüzgar sörfünü öğrenmeleri için harika bir yer olan Alaçatı, büyük sığ denize sahip olması nedeniyle alan nedeniyle çocukların çok az tehlike ile çalışabilmesini sağlamaktadır. Özel eğitimli eğitmenler, sığ
ılık su, hafif rüzgarlar ve özel çocuk ekipmanlarının birleşimi, bu heyecan verici sporu öğrenmek için mükemmel bir yer oluşturuyor.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
• Plaj
• Alaçatı-Çeşme gece hayatı
• Rüzgar sörfü
• Ücretsiz Wi-Fi
• Oda servisi
• Seçkin yemek seçenekleri
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