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Kategori: 5* 
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www.susesihotel.com 
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Bütün odalarda çay & kahve set-up, 
bornoz, terlik, minibar, internet kullanımı 
ve dijital kasa ücretsiz sunulmaktadır. 
Mini barlar; soft içecekler, bira ve light 
snack ile günlük olarak yenilenmektedir. 
Tüm odalarda balkon ve/veya teras, saç 
kurutma makinesi, küvet, direkt telefon, 
LCD ekran televizyon ve merkezi klima 
mevcuttur. Oda temizliği günlük 
yapılmakta, nevresim gün aşırı - havlular 
ise her gün (isteğe bağlı olarak) 
değiştirilmektedir. Odalarda Wi-Fi 
internet ücretsizdir. Evcil hayvan kabul 
edilmemektedir. 

Susesi Luxury Resort ‘Yiyecek & İçecek’ Ultra her şey dahil sistemde; açık büfe kahvaltı, geç kahvaltı 
ve akşam yemeği, snack servisi, gece snack, 24 saat ücretsiz alkollü ve alkolsüz yerli ve bazı ithal 
içecek hizmeti sunulmaktadır. Lüks ithal içecekler ücrete tabidir. (18 yaşından küçüklere alkollü 
içecekler servis edilmemektedir)  

http://www.susesihotel.com/


Turquoise Ana Restoran; Kapalı alanı ve terası bulunan Turquoise restoranda sabah, öğlen ve akşam 
yemekleri ve geç kahvaltı, dünya mutfaklarının eşsiz tatları tematik dekorasyonlarla açık büfede 
sunulmaktadır. “Gece Snack”; gece yemeği sevenler için, her gece 24:00-07:00 saatleri arasında açık 
büfe ve menüden seçmeli olarak hizmet vermektedir. 
 
Ala Carte Restoranlar 
Tumanna (California)  Steakhouse; Haftanın 6 günü hizmet veren restoran, Güney Amerika 
mutfağının en bilinen ve beğenilen lezzetlerini sunmaktadır. Rezervasyonlu ve ücretlidir.   
Paprika (İtalyan) Restoran; Haftanın 6 günü hizmet veren ve İtalyan mutfağının geleneksel 
lezzetlerinin sunulduğu restoran fine-dining konseptiyle hizmet vermektedir. Rezervasyonlu ve 
ücretlidir.    
Cassia (Uzakdoğu) Restoran; Haftanın 6 günü hizmet veren ve Çin ile Japon mutfağının lezzetlerini 
fine-dining konseptiyle sunmaktadır. Rezervasyonlu ve ücretlidir.   
 
*A’la carte rezervasyonlar için aynı gün içinde en geç saat 13:00’a kadar rezervasyon alınmaktadır. 

LA CALISSE SPA    
‘La Calisse SPA’ merkezi 4500 m² alan üzerine kurulmuştur. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere 2 
bölümden oluşur. Ücretsiz alanda 2 kapalı havuz, hamam, sauna, buhar odası, dinlenme odası ve 
fitnes salonu bulunmaktadır. Ücretli alanda 4 adet VIP oda, 4 cilt ve vücut bakım odası, 15 masaj 
odası, hamam, sauna, buhar odası, afizyon duş, hydro bath odası ve vitamin bar mevcuttur.   
4 VIP odasında kişiye özel hamam, sauna, buhar odası ve jakuzi mevcuttur.  
La Calisse Spa 09:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.  



‘Caretta Kids’ Mini Club (04-12 Yaş)   
10:00-12:30 & 14:30-17:30 arasında hizmet vermektedir. Bebek bakıcısı ve arabası istek üzerine ve 
ücret karşılığı sağlanmaktadır.  

Sahil: Otele mesafesi 0 m, kum ve çakıl, 300 m özel plaj, WC, duş soyunma kabinleri, ücretsiz şezlong, 
havlu. (havlular kart depozit karşılığı verilmektedir)     
Havuzlar: Ana Havuz (1600 m² / 1,40 cm) + Çocuk Havuzu (30 m² /  40 cm) Kapalı yarı olimpik havuz, 
ısıtmalı (250 m² / 1,40 cm) + Çocuk Havuzu (29 m²/40 cm) Kapalı havuz, ısıtmalı (120 m² / 1,40 cm)     


