
    RİCHMOND     PAMUKKALE   THERMAL   HOTEL   HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sizlere konaklamanız süresince faydalanacağınız hizmet ve aktiviteler hakkında bilgiler:

Plaket Törenimiz otelin konferans salonunda  Saat 18:30' da yapılacaktır.

YARIM PANSİYON KONAKLAMA ;
Sabah Kahvaltısı           : 06:00 – 10:00 / Ana Restoran 
Akşam Yemeği              : 19:00 – 21:30 /  Ana Restoran
Çay Kahve Keyfi          : 16:00 – 17:00 /  Poll Bar
Canlı Müzik                  : 20:00 – 23:45 
Termal Merkezi             : 08:00 – 22:30
Wellness & SPA Merzi  : 11:00 – 23:00  

Ücretsiz Hizmetler :

● Sabah kahvaltısı , akşam yemeği
● Pool Bar 'da 16:00 – 17:00 saatleri arasında çay kahve keyfi
● Açık ve kapalı Termel Havuz , Açık Yüzme Havuzu 
● Termal merkezinde yer alan ; Sauna , Jet Duş , Macera Mağrası , Türk Hamamı 
● Kablosuz internet
● Çocuk oyun parkı
● Basketbol ,Beach Voleyboll , Badminton , Bocce (Petank) , Langırt ,Tavla , Okey , Satranç , Masa Tenisi 

Ücretli Hizmetler :
● Öğle yemeği
● Meşrubat, kapalı su, alkollü ve alkolsüz içecekler, sıcak içecekler ekstra ücretlendirilip oda numaranıza 

adisyon açılarak resepsiyondan tahsil edilmektedir.
● Giriş günü sabah kahvaltısı
● Wellness & Spa bölümünde bulunan Türk Hamamı ve burada alınan kese köpük hizmetleri
● Wellness & Spa bölümünde alınan masaj hizmeti
● 24 saat oda servisi , çamaşıhane hizmeti , telefon görüşmesi , Bisiklet kiralama 

Hatırlatmalar :
● Odanızdaki havluları lütfen oda dışında kullanmayınız. Havuzların yanında havlu temin edebilirsiniz.
● Odanızın temizlenmesini istiyorsanız ''odamı Temizleyin'' kapı kartını asınız
● Odanızın kapısına ''Lütfen Rahatsız Etmeyiniz'' kartı asmanız durumunda odanıza girilmeyeçektir.
● Odanızda bulunan emanet kasayı kullanmadan önce mutlaka üzerinde bulunan kullanma talimatını okuyunuz
● Evcil hayvanınızı yalnızca odanızda veya bahçe alanında edebilmekteyiz.
● Wellnes & Spa bölümünde alınan hizmet karşılığında ödemenin Wellnes &Spa resepsiyonuna yapılması 

gerekmektedir. 
● Sipariş verirken üzerinde oda numaranızın olduğu oda kartını gösteriniz
● Otelimize dışarıdan yiyecek ve içecek getirmemenizi rica ederiz
● Otele giriş saati :14:00  çıkış saati :12:00 ' dir.

       


