
 
 

 

 

 

ORANGE COUNTY KEMER – (2022 YAZ / ADULT ONLY +16) 
(15.04.2022 - 22.11.2022 tarihleri arasında geçerlidir) 

 
 

 

KATEGORİ 5 Yıldız ( Çevreye Duyarlı Tesis ) 

AÇILIŞ YILI 2005 

SON RENOVASYON YILI 2022 

ADRES 
Atatürk Bulvarı 
Kemer / Antalya 

TELEFON +90 242 814 72 00 (pbx) 

WEB SİTESİ www.orangecounty.com.tr 

E-MAIL info@orangecounty.com.tr 

KONSEPT Ultra Her şey Dâhil – Adult Only +16 

 
KONSEPT 
 
16. Yüzyıl Hollanda mimarisine göre dizayn edilen kusursuz yapısıyla Orange County Kemer, Toros Dağları’nın eteklerine konumlanmış, arkada muhteşem bir yeşil önde derin 
mavi ile sizlere hoş geldin demektedir. 
 
 
Ultra Her şey Dahil sistemi aradığınız her detayı bulacağınız şekilde yeniden dizayn edilmiştir. 2022 yılında Orange County Kemer Adult Only +16 olarak yeni konseptine 
başlayacaktır. Sadece +16 misafirlerimizin kabul edildiği bu konseptte daha fazla eğlence ve animasyon hedeflenmektedir.  
Yenilenen büfe ve dünya lezzetleriyle karşınıza bambaşka bir Orange County Kemer Adult Only +16 çıkacaktır.  
Yapısal bazı yeniliklerimizi beğeneceğinizi umut ederek farklı bir konseptle geliyoruz. Party ve Adult Only oteli olarak hedefimiz dünyada ilk 5’e girmektir.  
Sürprizlere hazır olun… 
 
 
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 
restoranta girmeleri durumunda ücretsiz olarak akşam yemeğinden faydalanabilirler ancak, 19:30’dan sonra akşam yemeği almak isteyen misafirlerden extra ücret alınır. 
 

KAPASİTE / ALAN 526 Oda / 1128 Pax. / 21,000 M² 

PLAJ UZUNLUĞU 90 M / Denize sıfır, Plaj Çakıl 

ASANSÖR SAYISI 5 

KAT SAYISI 5 

MESAFELER 
Kemer 300 m, Antalya 45 km 
Antalya AYT Havalimanı 60 km 

ULAŞIM Otobüs ve Taksi (ücretlidir) / Açık 
otopark (kapasite imkanları ile sınırlıdır) 

KONUŞULAN DİLLER İngilizce, Almanca, Rusça 

EVCİL HAYVAN Kabul edilmemektedir 

http://www.orangecounty.com.tr/
mailto:info@orangecounty.com.tr


 
 

 

 

 

ODALAR 
 
328 adet Kara manzaralı Oda   (26 m² Max. konaklama 2/3 pax) 
Nefes kesici Toros dağları manzarası ile mükemmel tatil seçeneklerinden biridir. Bu oda tipinde Engelli misafirlerimiz için 5 Engelli Odamız mevcuttur. 
 
160 adet Yan Deniz & Havuz manzaralı Oda  (26 m² Max. konaklama 2/3 pax)     
Akdeniz’in mavi suları ve/veya Havuz manzarası ile mükemmel tatil seçeneklerinden biridir.  
 
16 adet Suit                                                              (53 m² Max. konaklama 2/4 pax)          
Yeni dekore edilmiş 3 veya 4 kişinin hem eğlenebileceği hem de dinlenebileceği özel büyük odalarımızdır. Oda da 2 yatak odası, 1 banyo/küvet &WC ve 2 televizyon 
bulunmaktadır. 
 
19 adet Volendam evleri                                       (45 m² Max. konaklama 2/5 pax)    
Rengarenk ana binadan bağımsız tüm otele hakim orta alanda ve havuz kenarında bulunan kendine has Hollanda sitili ile dizayn edilmiş küçük villalarımızdır. 2 Katlı olup alt 
ve üst katında 1 er yatak odası, 1 banyo/küvet & WC ve 2 televizyon bulunmaktadır. 
 
 
Odalarımızda: 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.   
 
 
 
ÖZEL ODA TİPLERİ 
 
1 QUEEN BEATRIX SUITE           (182 m² Max. konaklama 4 pax)      
Ana binadadır. Modern dizayn edilmiş ve konforlu Luxe odada muhteşem bir tatil deneyimi olacaktır. 2 yatak odası, 1 büyük salon, 2 banyo&WC, 3 televizyon, Akdeniz 
manzaralı terasta özel jakuzi bulunmaktadır. Jakuzisinden Akdeniz’in doyumsuz tadını çıkarmak isteyenlere tavsiye edilir. Çay/Kahve, Yastık mönüsü, Free Room Service 
Menüsü vardır.(Konaklayan kişi sayısı baz alınır). VIP set-up ve VIP karşılama hizmeti bulunmaktadır 
 
 
1 AMSTERDAM SUITE                           (96 m² Max. konaklama 4 pax)     
Ana binadadır. Yeni dekore edilmiş iç dizayn, büyük teras deniz manzarası ile huzur veren maviliğini bulacaksınız. 2 yatak odası, 2 banyo&WC, 3 televizyon, 1 salon. 
Çay/Kahve, Yastık mönüsü, Free Room Service Menüsü vardır.(Konaklayan kişi sayısı baz alınır). VIP set-up ve VIP karşılama hizmeti bulunmaktadır 
 
 
1 PRINCESS MAXSIMA SUITE                (78 m² Max. konaklama 4 pax)   
Ana binadadır. Her alanında konfor,teras deniz manzarası ile tatilinize keyif katacak. 2 yatak odası, 2 banyo&WC, 3 televizyon, 1 salon, VIP banyo set-up. Çay/Kahve, 
Yastık mönüsü, Free Room Service Menüsü vardır.(Konaklayan kişi sayısı baz alınır). VIP set-up ve VIP karşılama hizmeti bulunmaktadır 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

***QUEEN BEATRIX, PRINCESS MAXSIMA, AMSTERDAM SUITE HİZMETLERİ*** 
 

 Resepsiyonda özel Check-in karşılama ile misafirlerimize express check/in.  

 VIP olarak resepsiyonda Misafir ilişkileri görevlisi tarafından çikolata, soğuk havlu ve lokum ile karşılanır. 

 Loca hizmetlerinde misafirlerimiz önceliklilerdir ve alınacak extra hizmetlerde %50 indirime sahiptirler.  

 FREE VIP Transfer (Transferlerle ilgili tüm bilgiler en az 48 saat öncesinde ilgili otelin rezervasyon departmanına iletmelidir)  

 Misafirlerimize özel otel yönetimi tarafından belirlenmiş özel İçecek Set Up’ı ve yiyecek menüsü bulunmaktadır. 

 Misafirlerimiz özel butler hizmetinden yararlanır. (24 saat)  

 08:00 – 16:00 saatleri arasında ücretsiz ütü - çamaşır yıkama servisi verilir.  

 1 gün ücretsiz gündüz İskele Pavilyon hizmeti verilmektedir. 
 
 

***BALAYI KONSEPTİ *** 
 

 Hızlı C/IN 

 Odaya özel ikram kutusu (çikolata, çerez, magnet ve şampanya) 

 Konaklama sırasında uygun olan 1 akşam ücretsiz A’la Carte 

 Çiçek aranjman, temalı kapı ve oda süslemesi 

 Spa merkezimizde %20 indirim. 

 Bornoz, terlik, özel banyo set-up 
 
 
ULTRA ALL INCLUSIVE 
Orange County Kemer +16 “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.  
Doktor hizmeti, Güzellik salonu hizmeti, SPA & Wellness Merkezi hizmeti, çamaşırhane hizmeti ücretlidir. 

 
 
 

BARLAR 
 

1’e Klasse Lobby Bar (tüm 
içecekler) 

07:00 – 02:00 

Çay ve kahve Set-Up (Lobby) 02:00 – 07:00 

Grand Cafe Bar (merkezi) 10:00 - 00:00 

Bulldog Kokteyl Bar (merkezi) 18:00 - 00:00 

The Pier Bar (iskele) 10:00 - 18:00 / 22:00 - 01:00 

XXL VIP Bar (iskele) 
(VIP Özel Premium Klas içecekler. 
Kuver ücretli) 

22:00 - 01:00 

Disco Bar  (iç mekan) 00:30 - 03:00 

Beach Bar 09:30 - 07:00 

Moulen Bar (değirmen) 10:00 - 17:00 



 
 

 

 

 

 
RESTORANLAR 

 

Dewerend Ana Restaurant Açık Büfe (self service) 

Kahvaltı Servisi 07:30 - 10:00 

Geç Kahvaltı 10:00 – 11:00 

Öğle Yemeği 12:30 - 14:30 

Akşam Yemeği 19:00 - 21:30 

Osmanlı Restaurant (DEĞİRMEN / ücretsiz) 

Öğle Yemeği 14:00 - 16:00 

Moulen Restaurant (DEĞİRMEN / ücretsiz) 

Öğle Yemeği 12:30 - 17:00 

Gece Yemeği 00:00 -  06:00 

SATAY HOUSE (ücretsiz) 

Noudel Soup / Hot&Sour Soup 15:00 - 17:30 

 
 

 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 içecekler garsonlar tarafından masalara servis edilmektedir. 
 Otelimizde servis edilen 12 yıl üzeri Premium içecekler ücretlidir. 
 Açık büfemizde diyet ürünler mevcuttur.  

 Tüm restoranlarımızda kıyafet uygulaması bulunmaktadır. 
 
 
 
PLAJ VE HAVUZ 
 
Plaj sadece otel konuklarının kullanımına özel. Plaj Çakıl, uzunluğu 90 m, şezlong ve güneşlik şemsiye ücretsiz, plaj havlusu  kartıyla alınır günde bir defa değiştirilir.  
Sahilde duşlar, soyunma kabinleri, gün boyu görevli cankurtaran hizmetleri. 

 
 
 
 
 
 

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

Barista Orange Caffe (ücretsiz) 

Kahve çeşitleri, kruvasan ve 
poğaça çeşitleri 

09.00 - 18:00 

A’la Carte Restaurant 
* Önceden Rezervasyon yapılmalıdır (kuver ücretli) 

Balık Mutfağı 19:00 – 22:00 

Oda Servisi (ücretli) 24 saat 

Amsterdam Pastane (ücretsiz) 

Tatlı-Tuzlu Kuru Pasta, 
dondurma, özel kahve servisi 

14:00 - 18:00 

HAVUZLAR BÜYÜKLÜĞÜ DERİNLİK ISITMA 

Açık Ana Havuz 2,470 m² 140 сm                    - 

Aqua Park (2 kaydıraklı) 676 m² 110 сm                    - 

Kapalı Havuz 185 m² 140 сm Mart, Nisan, Kasım 



 
 

 

 

 

 
SPA & WELLNESS 
 
Feng Shui felsefesine göre inşa edilmiş olan Spa Merkezi sadece kapladığı alan itibariyle değil, sunduğu servis seçenekleriyl e ödüllü bir SPA merkezidir. Uzakdoğu 
terapilerinin yanı sıra tüm Avrupa masaj ve bakımlarının sunulduğu Spa merkezinde ayrıca, mis afirlerin isteği doğrultusunda kişisel bakım programları hazırlanıyor. 
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, Ericson Laboratoire bakımlarıve aletli masaj teknikleriyle tedaviye 
yönelik uygulamalar yapılıyor. Masaj odası, dinlenme odaları, masaj odası, klasik masaj odaları,  kapalı havuz, cilt ve vücut bakım odaları, Tai masaj odaları, klasik masaj 
odaları, Hint masajı, misafirlerine kusursuz hizmet sunuyor.  
 
Spa Merkezi özel işletmeye tabi. Masaj ve Kese ücretlidir. Rezervasyona bağlı olarak hizmet vermektedir. Hamam, Sauna ve buhar odası ücretsiz. 

 
 

SPOR 
 
Konuklara, sahildeki su sporları merkezinde, her türlü kara, su ve extreme sporlar ile vücut ve ruhlarını dinlendirme imkanı sunulmaktadır. 
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, 
gibi çeşitli etkinliklere katılarak günlerini keyifli hale getirmektedir. Haftanın 2 günü gündüz profesyonel spor hocaları ile Kangoo Jump aktivitesi yapılmaktadır. 
 
Su ve Extreme sporları ücretli ve özel işletmeye tabi. Fitness Center ücretsiz ve kişisel kullanım ve sorumluk dahilinde. 
 
 
 

***EĞLENCE*** 

 Kemerin renkli gece hayatının cıvıl-cıvıl olduğu şehir merkezinde olan Orange County Kemer + 16, yaz boyunca ünlü yıldızların ve gösteri gruplarının muhteşem 
performanslarına da sahne oluyor. 

 Sadece yetişkinlerin olacağı 2022 yılında eğlence ve showlar ön planda olacaktır. 

 Gündüzleri binayı heryerden gören merkez sahnemizde değişik saatlerde GAG ler ve Animasyon parodiler olacaktır.  

 Akşam event şovları ve dance grupları deniz kenarındaki sahnede yer alacaktır. Anlaşmalı özel dunya DJ ve VJ ler her hafta her gün faklı konseptlerde müzik 
yapacaklardır. Ağırlıklı olarak gençlerin sevdiği Elekto, House, Techno , Deep, tarzı tek konsept çalacaklar ve eğlenceyi doruklara çılaracaklardır. 

 Misafirlerimiz süpriz gruplar, değişik sahne oyunları ve ilginç akrobatiler programları ile hiç bu kadar eğlenmemiş olacaklar.  

 Dünyaca ünlü DJ lerin programlarını internet sayfamızda bulabilirsiniz. Artık zaman hareket zamanı ve full eğlencedir.  

 Orange County müziğini sen çal projesi hayata geçirilmiştir. Her isteyen misafir kendi müziğini çalsın.  (Orange Radyo) 

 
 
 



 

 

 

 

YAZ SEZONU ÖZEL ORGANİZASYONLARI 
 
Misafirlerin gündüzleri havuz, çeşitli aktiviteleri ve her türlü sportif faaliyet ile vakit geçirmeleri sağlanırken; akşamları uluslararası animasyon ekibinin hazırladığı zengin şov 
programları, dans şovları, canlı müzik ve konsept partiler beğenilerine sunulmaktadır.  
2022 yaz döneminde Orange County Kemer’de konaklayan misafirlerimiz aşağıda belirtilen özel organizasyonlarla gönüllerince eğlenecekler ve unutulmaz heyecanları 
tadacaklardır.  
 
 
ISKELE PARTY 
Gece ayın parladığı, yıldızların dans ettiği gündüzleri ise güneşin sıcaklığı sizi ısıtırken denizin mavisi ile bütünleşen doğayla, Denizin üstünde bulunan muhteşem iskelemizde 
misafirlerimiz eğlenceyi doruklarda yaşayacaklardır. 
 
White Party, Red Party, Tulum Party, Avangard Party, Galactic Party gibi çok çeşitli partiler ile  Orange Conty Kemer +16 ; sizleri farklı bir dünyada ve muhteşem 
bir atmosferde misafir ediyor olacak. 
Dj’ler eşliğinde gece hareketlenirken dansçıların ve ışık oyunlarının inanılmaz görsel Showları, büyüleyici ve heyecan verici bir atmosfer ile siz misafirlerimizi bekliyor 
 
 
Otel yönetimi gerçekleştirilecek olan hizmet ve aktiviteleri, pandemi yönetmeliklerine ve hava koşullarına göre değiştirme hakkına sahiptir. 

 
 

 
*** PAVILLION HIZMETLERIMIZ *** 

 

 Pavillionlarımızın tamamı rezervasyonlu ve ücretli olarak hizmet vermektedir. 

 Özel ikramlar ve içecekler ile menü sunulmaktadır ve her menü farklı fiyatlandırılmaktadır. 

 Pavillion Rezervasyonlar konaklama sırasında yapılmaktadır. 

 08:30 - 18:00 saatleri arasında İskele hizmet vermektedir. 

 Soyunma kabinleri bulunmaktadır. 

 10:00 – 18:00 saatleri arasında VIP iskele hizmete açıktır. 

 Nevresim ve havlular sadece bu bölgeye özel olarak kullanıma sunulmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


