ORANGE COUNTY BELEK – (2022 YAZ)
(15.03.2022 - 15.11.2022 tarihleri arasında geçerlidir)
KATEGORİ

5 Yıldız ( Çevreye Duyarlı Tesis )

AÇILIŞ YILI

2019 / BİNA İNŞAAT YILI 2008

SON RENOVASYON YILI

2022

ADRES

Boğazak Nah. Akdeniz Cad. 50 sok. No:18 7500
Boğazkent – Serik, Antalya

TELEFON

+90 242 712 70 00 (pbx)

WEB SİTESİ

www.orangecounty.com.tr

E-MAIL

info@orangecounty.com.tr

KONSEPT

Ultra Her şey Dâhil – Family Concept

KAPASİTE / ALAN
PLAJ UZUNLUĞU
ASANSÖR SAYISI
KAT SAYISI

370 Oda / 835 Pax. / 14,000 M²
100 M / Denize sıfır, plaj kum
4
5

MESAFELER

Belek 5 km, Anatalya 45 km,
Antalya AYT Havalimanı 35 km

ULAŞIM
KONUŞULAN DİLLER
EVCİL HAYVAN

Otobüs ve Taksi (ücretlidir) / Açık otopark
kapasite imkanları ile sınırlıdır.
İngilizce, Almanca, Rusça
Kabul edilmemektedir.

KONSEPT
Yemyeşil bahçesi ve denize sıfır konumu ile Orange County Belek huzur ve eğlenceyi bir arada yaşayacağınız harika bir aile oteli.
Otelimiz, Akdeniz'in mavi sularına açılan kumsalı, sakin ortamı, çocuklara özel plajı, kaydırak havuzları, çocuk havuzları ve kompakt yapısıyla, misafirlerine evlerindeki rahatı ve
konforu yaşatan bir hizmet vermektedir.
Aktiviteler, damak tadınıza uygun yiyecek ve içeceklerin sunumlarını bulabileceğiniz restoranlar ve barlar ile tatilin tadını çıkaracaksınız.
Güneşin koşarak doğduğu, üzülerek battığı Belek otelimizde en kısa sürede görüşmek dileği ile.
Ultra Her şey dahil sistemi aradığınız her detayı bulacağınız şekilde yeniden dizayn edilmiştir. 2022 yılında Orange County Belek Çocuk, Aile ve Çift olarak yeni konseptine
başlayacaktır. Sadece ailelerin ve çiftlerin kabul edildiği bu sistemde eğlence ve animasyon çiftlerimize ve çocuklarımıza uygun şekilde hedeflenmektedir.
Yenilenen büfe ve mutfak detayları ile karşınıza bambaşka bir Orange County Belek çıkacaktır.
GİRİŞ / ÇIKIŞ PROSEDÜRLERİ
C/in saati 14:30, C/out saati 11:30
Giriş günü sabah saat 07:00’den önce gelip, otel hizmetlerden faydalanmak isteyen misafirlerden extra ücret alınır. Sabah 07:00’den sonra gelen misafirlere sarı kol bantı
takılır ve tüm konsept hizmetlerinden (alkollü içecekler hariç) ücretsiz olarak faydalanabilirler ve odaları hazırlanana kadar otel alanlarını kullanabilirler.
Çıkış günü c/out eden misafirlere sarı kol bantı takılır, tüm konsept hizmetlerinden (alkollü içecekler hariç) ücretsiz olarak faydalanabilirler ve en geç saat 19:30’a kadar
restoran ‘ta girmeleri durumunda ücretsiz olarak akşam yemeğinden faydalanabilirler ancak, 19:30’dan sonra akşam yemeği almak isteyen misafirlerden extra ücret alınır.

ODALAR
149 adet Kara manzaralı Oda
(28 m² Max. konaklama 2+2/3 pax)
Kara manzaralı odalarımızın şık ve estetik dizaynı gözlerinize, ferahı ve konforu ruhunuza hitap eden mükemmel bir tercihtir. Bu oda tipinde Engelli misafirlerimiz için 5 Engelli
Odamız mevcuttur.
103 adet Yandan Deniz Manzaralı Oda
(28 m² Max. konaklama 2+2/3 pax)
Nefes kesici Akdeniz’in mavi suları eşliğinde bir tatil için mükemmel bir tercihtir.
44 adet Delux Deniz Manzaralı Oda
(28 m² Max. konaklama 2+2/3 pax)
Akdeniz’in eşsiz maviliğinin keyfini çıkartmak için, deniz manzaralı odalarımızı tercih etmeniz sizlere unutulmaz bir tatilin kapısını aralayacaktır.
74 adet Aile Odası
(35 m² Max. konaklama 4+1 pax)
Yeni dekore edilmiş iç dizayn ile 2 yatak odalı ferah ve zarif döşenmiş odalarda aileniz ile birlikte tatilin keyfini ve mutluluğunu hissedin.
Aile odalarımızda 2 yatak odası, 1 banyo ve 2 adet 49” Smart TV,
Odalarımızda: balkon, mini bar (alkolsüz içecekler), televizyon, uydu yayını, wi-fi, telefon, merkezi klima, kasa, parke zemin, 1 banyo/duş & WC.
Banyo set up: şampuan, saç kremi, vücut losyonu, duş jeli, sabun, makyaj pamuğu, kulak pamuğu, bone, hijyenik poşet, makyaj aynası ve saç kurutma makinesi mevcuttur.

***BALAYI KONSEPTİ ***






Temalı kapı ve oda süslemesi
Odaya özel tadımlık ikramı
Konaklama sırasında uygun olan bir 1 akşam ücretsiz A’la Carte Restoran
Spa merkezimizde %20 indirim.
Bornoz, terlik, özel banyo set-up

ULTRA ALL INCLUSIVE
Orange County Belek “Ultra All Inclusive” sistemi uygulanmaktadır.
Bu sistemin amacı misafirlerin beklentilerini kusursuz hizmet anlayışıyla karşılamaktır.
Ultra All Inclusive konsept dahilinde Otelimiz menülerinde kırmızı yazı ile belirtilmiş olan yiyecek ve içecekler ekstra ücrete tabiidir.
Ayrıca Doktor hizmeti, Güzellik salonu hizmeti, SPA & Wellness Merkezi hizmeti, çamaşırhane hizmeti ücretlidir

BARLAR
Aura Lobby Bar
Cool Pool Bar
Sunset Beach Bar
Sunrise Snack Bar

24 saat
10:00 - 00:00
09:00 - 18:00
11:30 - 17:00 / 19:00 - 21:00

Pier Bar
The Colors Night Club (iç mekan)
Pastane Cafe (ücretsiz

10:00 - 18:00
23:30 - 02:00
11:00 - 18:00

RESTORANLAR
Arya Ana Restaurant Açık Büfe (self service)
Kahvaltı Servisi
07:00 - 10:00
Geç Kahvaltı
10:00 - 10:30
Öğle Yemeği
12:30 - 14:30
Akşam Yemeği
18:30 - 21:00
Gece Yemeği
00:00 - 01:00
PASTANE (ücretsiz)
Pasta, kek, tatlı ve tuzlu kurabiye vs.
14:00 - 18:00
A’la Carte Restaurant

Sunrise Snack Restaurant (ücretsiz)
Öğle Yemeği
12:00 - 16:00
Sıcak Simit & Poğaça
16.00 - 17.00
Döner / Pizza
12:00 - 16:00
Gusto Pasta (Makarna)
11:30 - 16:00
Gözleme
12:00 - 16:00
Ice Cream
12:00 - 16:00

* Önceden Rezervasyon yapılmalıdır (kuver ücretli)

Balık Mutfağı
Oda servisi








19:00 - 21:00
24 saat

Restoran ve barlarda sunulan ürünlerin içerik ve çeşitleri, Mart, Nisan, Kasım aylarını içeren sezon öncesi ve sonrası dönemlerde değişiklik gösterebilmektedir.
Barların ve restoranların açılış – kapanış saatleri ve yerleri, otel yönetimi tarafından hava ve mevsim şartlarına göre değiştirilebilir.
Restoran ve barlarda Self Servis uygulanması mevcuttur.
Otelimizde servis edilen Premium içecekler ücretlidir.
Açık büfemizde diyet ürünler mevcuttur.
Tüm restoranlarımızda kıyafet uygulaması bulunmaktadır.

PLAJ VE YÜZME HAVUZLARI
Plaj sadece otel konuklarının kullanımına özel, 100 m uzunluğunda, plaj kum. Şezlong ve güneşlik şemsiye ücretsiz, plaj havlusu kartıyla alınır günde bir defa değiştirilir.
Sahilde duşlar, soyunma kabinleri, gün boyu görevli cankurtaran hizmetleri bulunmaktadır.
HAVUZLAR
Açık Ana Havuzu
Aqua Park (3 kaydıraklı)
Kapalı Havuzu
Kapalı Çocuk Havuzu
Açık Çocuk Havuzu
Çocuk Aqua Tower

BÜYÜKLÜĞÜ
719 m²
120 m²
84 m²
16 m²
50 m²
267 m²

DERİNLİK
140 сm
110 сm
140 сm
30 cm
35 сm
40 cm

ISITMA
Mart, Nisan, Kasım
Mart, Nisan, Kasım
Mart, Nisan, Kasım
Mart, Nisan, Kasım
-

Otel yönetimi hava şartlarına bağlı olarak havuzların çalışma saatlerini ve ısıtmalı havuzların açılış tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.

SPA & WELLNESS
972 m²'lik alanda inşa edilmiş olan SPA merkezimiz Uzakdoğu terapilerinin yanı sıra tüm Avrupa masaj ve bakımlarının sunulduğu, misafirlerin isteği doğrultusunda kişisel
bakım programlarının yapıldığı, Dünya terapi bakımlarının Spa ayrıcalığı ile sunulduğu merkez; Hint, Tayland, Endonezya ve Avrupa masajlarından oluşan karma bir bakım
konseptine sahip. SPA Merkezi'nde uzman terapistler eşliğinde sorunlu bölgeler belirleniyor ve klasik masajlar, hidroterapi, aletli masaj teknikleriyle tedaviye yönelik
uygulamalar yapılıyor. Hamam, sauna, buhar odası, dinlenme odaları, masaj odası, klasik masaj odaları, kapalı havuz, cilt ve vücut bakım odaları, Tai masaj odaları, Hint
masajı, VİP Aile masaj odaları ile misafirlerine kusursuz hizmet sunuyor.
Spa Merkezi özel işletmeye tabi. Masaj ve Kese ücretlidir. Rezervasyona bağlı olarak hizmet vermektedir, Hamam, Sauna ve buhar odası ücretsizdir.

SPOR
Spa merkezi içinde bulunan Fitness Center’da koşu bandı, dikey kondisyon bisikleti, yatay kondisyon bisikleti, kürek, step, merkez çok amaçlı gym aleti, halter
sehpası, dumble set, chest press shoulder press, leg press, seated row, leg extension, leg curl, flat bench, vertical knee raise, adjustable bench mevcuttur. Ayrıca
misafirlerimiz günlük aktiviteler arasında bulunan sabah jimnastiği, dart, water polo, su jimnastiği, su topu, havuz oyunları, dans kursları, step,
Beach Voleyball, yoga gibi çeşitli etkinliklere katılarak günlerini keyifli hale getirmektedir. Haftanın 2 günü gündüz profesyonel spor hocaları ile Kangoo Jump aktivitesi
yapılmaktadır.
Fitness Center ücretsiz ve kişisel kullanım ve sorumluk dahilinde.

*** EĞLENCE ***







2022 senesinde, animasyon ve eğlencede Aile ve çocuklara hitap edecek programlara ağırlık verilecektir.
Gündüzleri GAG ler ve Çocuklara yönelik kostümlü activiteler olacaktır, gündüzleri hiç bukadar eğlenmemiş olacaksınız.
Çocuklar için her akşam çocuk discosu ana sahnede muhteşem show lar eşliğinde yapılacaktır.
Misafirlerin gündüzleri havuz, zengin gündüz animasyon aktiviteleri ve her türlü sportif faaliyet ile vakit geçirmeleri sağlanırken; akşamları uluslararası animasyon
ekibinin hazırladığı zengin şov programları, dans şovları ve canlı müzik beğenilerine sunulmaktadır.
Her gün show sonrası event havuz kenarı sahnede (canlı müzük, konsept party ) yapılacaktır.
Misafirlerimizin beden sağlığı için kango jump, aqua jump, aqua bike gibi toplu halde profesyonel spor aktiviteleri organize edilir.

Otel yönetimi gerçekleştirilecek olan hizmet ve aktiviteleri, pandemi yönetmeliklerine ve hava koşullarına göre değiştirme hakkına sahiptir.

*** ÇOCUK ANİMASYONU / MİNİ KULÜP ***
Çocuklara – maksimum eğlence, ebeveynlere – maksimum huzur!
Minik misafirlerimiz için özel animasyon ekipleri tarafından hazırlanan etkinliklere çocukların da katılmasını isterler. Bu sayede hem minik misafirler hem de anne ve babaları,
eşsiz yaz tatilinden keyif alırlar. Eğitimli mini kulüp personeli görev alarak çocuklar ile vakit geçirir. Boyama, resim, dans, hamuru oynama, çocuk festivali, havuz şişme
oyunlar, kostüm partiler, yönelik eğlence ve aktiviteleri yapan minik misafirlerin, tatil boyunca eğitici ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanır.
Orange County Belek otelimizde 10:00 - 17:00 saatleri arasında mini club hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Mini kulüpte 4-12 yaş arası minik misafirlere Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce dillerinde hizmet verilmektedir. Bu sayede minik misafirlerin kendi dilinde eğlenme fırsatını
yakalar.
(2 - 3 yaş arası çocuklar için ebeveynlerinden birinin bulunması gerekmektedir)
Mini kulüp özellikleri ve verilen hizmetler, sezondaki hava durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Çocuk havuzu / Aqua Park / Baby Beach
2022 de tasarlanmış muhteşem çocuk oyun havuzu eğlenceli ve keyifli su aktiviteleri ile minikleri rüya gibi bir gün bekliyor...
SUNION Aqua Tower’de ve çocuk havuzunda mantar duş, korsan gemisi, su canavarları ve küçük kaydıraklar ile çocuklarınız suyun en eğlenceli hali ile tanışacak.
Akdeniz'in incecik kumlarında minik misafirlerimize ayrılmış olan 170 m² özel bebek plajımızda güvenli huzurlu bir tatil yaşayacaklar, oyun parkımızda salıncak, tüneller gibi
atraksyonlar onlara bekliyor.

İSKELE VE KİOSK / PAVILLION HİZMETLERİMİZ








Yenilenen ve değişen iskelemizin kullanım saatleri 08.00-18.00 arasında ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
İskelemizde soyunma kabinleri bulunmaktadır.
10:00 -18:00 saatleri arasında hafif müzik eşliğinde iskele barımızdan belirlenen konseptteki sıcak, soğuk, alkollü ve alkolsüz içeceklerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
11:00 ve 15:00 saatlerinde misafirlerimizin ferahlaması amacı ile Home made limonata servis edilmektedir.
İSKELE KİOSKS HİZMETLERİMİZ
Orange County Belek te İskele üzeri kioks pavillionlarımız Akdenizin eşsiz maviliğinde siz değerli misafirlerimizin daha rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için 08.0018.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vermektedir.
Özel olarak kendilerine kioks pavillion tahsis etmek isteyen misafirlerimiz bir gün önceden ücretli olarak rezervasyon yaptırabilir ve havlular sadece bu bölgeye özel
olarak kullanıma sunulmaktadır.

