OTEL ENFORMASYON
Hotel Adı

:

SILENCE BEACH RESORT

Sınıfı

:

5 Yıldızlı Otel

Kategorisi

:

5 Yıldız

Adres

:

Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya

Telefon

:

+90 242 744 00 00 ( pbx )

Fax

:

+90 242 744 00 80

Web

:

www.silence.com.tr

E-mail

:

info@silence.com.tr

Genel Müdür

:

Turgay TURAN

Genel Müdür Yrd.

:

Okan Can YAĞRI

Konsept

:

Ultra Her Şey Dahil (19 Haziran 2021 - 31 Ekim 2021)

Açılış Tarihi

:

2003 MAYIS

Açık Olduğu Dönem

:

YAZ DÖNEMİ

Konuşulan Diller

:

Almanca, İngilizce, Rusça

Yönetim Sistemleri Ve Belgeleri

:

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001
Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000
İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Yönetim Sistemi TS 18001
Uluslararası Mavi Bayrak Ödülü

KONUM
Havaalanına Uzaklığı

:

Antalya 75 km ( 60 Dakika)

En Yakın Şehir Merkezine

:

Antalya 85 km, Manavgat 13 km, Alanya 48 km.

En Yakın Alışveriş Merkezi

:

Kızılağaç 1 km

Tarihi Yerlere Uzaklığı

:

Perge 90 km, Termessos 110 km, Phaselis 170 km, Myra

uzaklığı

230 km, Aspendos 53 km, Side 15 km, Alanya 48 km
En Yakın Hastane

:

Manavgat 13 km

Ulaşım

:

Dolmuş ve Taksi (Ücreti Belediye tarifesi ile belirlenmektedir)

Plaj Durumu

:

340 m. kum ve küçük çakıl karışık plaj, Şezlong, Minder,
Şemsiye, Plaj havlusu (1 adet) ücretsizdir.

Otelin Tanımlaması

:

Otel denize sıfır olup, Ana Bina (7 katlı ), Göl Evleri (3 katlı
Villa tipinde) ve Club binasından(3 katlı) oluşmaktadır.

Yatak Sayısı
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ODA ÖZELLİKLERİ
Engelli Dostu Oda

:

Tüm engelli dostu odaların donanımları standartlara uygun
şekilde dekore edilmiştir. Odaların zemini laminant kaplı
olup, duşlu banyo, merkezi sistem klima, direkt hatlı telefon,
saç kurutma makinesi, uydu yayınlı TV (info ve müzik kanalı
), mini bar, emanet kasası ve balkon

Otel Standart Lüks Kara

:

Manzaralı Oda

Tüm odaların zemini lamine parke kaplı olup, odalarda duşlu
banyo, merkezi sistem klima, direkt hatlı telefon, saç
kurutma makinesi, uydu yayınlı TV (info ve müzik kanalı ),
mini bar, WI-FI,emanet kasası, balkon, 2 adet tek kişilik
yatak (istendiği zaman birleştirilebilir) ve 3.kişiler için
açıldığında yatak olabilen çekyat mevcuttur.

Otel Standart Lüks Deniz

:

Manzaralı Oda

Tüm odaların zemini lamine parke kaplı olup, odalarda duşlu
banyo, merkezi sistem klima, direkt hatlı telefon, saç
kurutma makinesi, uydu yayınlı TV (info ve müzik kanalı ),
mini bar, WI-FI,emanet kasası, balkon, 2 adet tek kişilik
yatak

(istendiği

zaman

birleştirilebilir)ve

3.kişiler

için

açıldığında yatak olabilen çekyat mevcuttur.
Otel Aile Lüks Kara Manzaralı

:

Oda

2 ayrı yatak odası (1. Yatak odası French Bed ve 2. Yatak
odası Twin Bed ), koridor ve 1 adet duşlu banyodan oluşur.
Tüm odaların zemini laminant kaplı olup, odalarda merkezi
sistem klima, direkt hatlı telefon, saç kurutma makinası, her
iki odada uydu yayınlı TV (info ve müzik kanalı), mini bar,
WI-FI emanet kasası, balkon mevcuttur.

Otel Aile Lüks Deniz Manzaralı
Oda

:

2 ayrı yatak odası (1. Yatak odası French Bed ve 2. Yatak
odası Twin Bed ), koridor ve 1 adet duşlu banyodan oluşur.
Tüm odaların zemini laminant kaplı olup, odalarda merkezi
sistem klima, direkt hatlı telefon, saç kurutma makinası, her
iki odada uydu yayınlı TV (info ve müzik kanalı), mini bar,
WI-FI emanet kasası, balkon mevcuttur.
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Otel Suit Oda

:

Tümü deniz manzaralı odalar olup, 1 yatak odası, 1 oturma
odası ( 2 adet yatak olabilen çekyat ) ,koridor, laminant/halı
kaplı, merkezi sistem klima, 2 banyo ( 1 tanesi jakuzili,1
tanesi duşlu), direkt hatlı telefon, saç kurutma makinası, her
iki odada uydu yayınlı TV( info ve müzik kanalı), 2 mini bar,
WI-FI emanet kasası, balkon mevcuttur.

Göl Evleri

:

Göl evleri, etrafı doğal görünümlü bahçe alanında yer alıp,
toplamı 3635 m², 2 yüzme havuzu ile çevrilidir. 3 katlı 23
adet villa tipi bloklardan oluşan göl evleri, tesisin orta
kısmında konumlanmaktadır.

Göl Evi Standart Lüks Oda /

:

3. Kat

Villa tipi blokların 3.katında yer alan, odadan havuza direkt
girişi mevcut olmayan odalardır. Tüm odaların zemini
seramik olup, duşlu banyo, merkezi sistem klima, direkt hatlı
telefon, saç kurutma makinesi, uydu yayınlı TV (info ve
müzik kanalı), mini bar, emanet kasası, balkon ve 2 adet tek
kişilik yatak (istendiği zaman birleştirilebilir) 3.kişiler için
açıldığında tek kişilik yatak olabilen tek kişilik koltuk
mevcuttur.

Göl Evi Standart Lux Oda/

Villa tipi blokların zemin katında yer alan, odadan havuza

Zemin kat

direkt girişi mevcut olan teraslı odalardır. Tüm odaların
:

zemini seramik olup, duşlu banyo, merkezi sistem klima,
direkt hatlı telefon, saç kurutma makinesi, mini bar, emanet
kasası, uydu yayınlı TV( info ve müzik kanalı), balkon ve2
adet tek kişilik yatak (istendiği zaman birleştirilebilir) 3.kişiler
için açıldığında tek kişilik yatak olabilen tek kişilik koltuk
mevcuttur.

Göl Evi Standart Lux Oda/
2.kat

:

Villa tipi blokların 2. Katında yer alan, odalardan havuza
dışardan

merdiven

bağlantılı

balkonlu

odalardır.

Tüm

odaların zemini seramik olup, duşlu banyo, merkezi sistem
klima, direkt hatlı telefon, saç kurutma makinesi, mini bar,
emanet kasası, uydu yayınlı TV( info ve müzik kanalı),
balkon ve 2 adet tek kişilik yatak (istendiği zaman
birleştirilebilir) 3.kişiler için açıldığında tek kişilik yatak
olabilen tek kişilik koltuk mevcuttur.
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Göl Evi Lüks Aile Odası

:

Villa tipi blokların zemin katında yer alan, odadan havuza
direkt girişi mevcut olan teraslı odalardır. 2 ayrı yatak

Zemin Kat

odası(1.Yatak odası French Bed ve 2.Yatak odası Twin Bed ),
koridor ve 1 banyodan oluşur. Tüm odaların zemini seramik
olup, duşlu banyo, merkezi sistem klima, direkt hatlı telefon,
saç kurutma makinası, her iki odada uydu yayınlı TV ( info
ve müzik kanalı), emanet kasası, 1 adet mini bar mevcuttur.

Göl Evi Lüks Aile Odası

:

Villa tipi blokların 2. Katında yer alan, odadan havuza

2. Kat

dışardan merdiven bağlantılı balkonlu odalardır. 2 ayrı yatak
odası(1.Yatak odası French Bed ve 2.Yatak odası Twin Bed ),
koridor ve 1 banyodan oluşur. Tüm odaların zemini seramik
olup, duşlu banyo, merkezi sistem klima, direkt hatlı telefon,
saç kurutma makinası, her iki odada uydu yayınlı TV ( info
ve müzik kanalı), emanet kasası, 1 adet mini bar mevcuttur.

Göl Evi Suit Odaları

:

Villa tipi blokların zemin katında yer alan teraslı odalardır. 2
yatak odası(1. Yatak odası French Bed ve 2. Yatak odası
Twin

Bed

)

ve

oturma

alanı

kapısından

girerek

kullanabileceğiniz havuz içerisinde yer alan jakuziden oluşur.
Tüm odaların zemini seramik olup, 2 banyo (duşlu ), merkezi
sistem klima, direkt hatlı telefon, saç kurutma makinesi, 2
adet mini bar, emanet kasası, her iki odada uydu yayınlı TV(
info ve müzik kanalı) mevcuttur.
Club Binası Tanımı

:

Lunapark ve Aquapark’ a yakın olan, 3 katlı binadır.

Club Standart Odaları

:

Lunapark ve Aqupark’ a yakın olan 3 katlı Club binasında
bulunur. 1.kat odaların zemini seramik, 2. ve 3.kat odaların
zemini laminant kaplıdır. Duşlu banyo, merkezi sistem klima
direkt hatlı telefon, saç kurutma makinası, mini bar, emanet
kasası, uydu yayınlı TV (info ve müzik kanalı), balkon ve 2
adet tek kişilik yatak (istendiği zaman birleştirilebilir) 3.kişiler
için açıldığında yatak olabilen çekyat mevcuttur.

OTEL AKTİVİTELERİ
Yüzme Havuzu

:

Toplam 14 ( 5 çocuk havuzu )
Yarı Olimpik açık havuz 1329 m²
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Aquapark havuzu 688 m²;
Club havuzu 112 m²
Göl evleri etrafı doğal görünümlü 2 havuz: 1986 m² ve 1185 m²

Kaydıraklı aktivite havuzu 121 m²;
Teras havuzu 65 m² ( Çocuk Havuzu )
Kapalı havuz 144 m²
SPA havuz 101 m²
Mini Club çocuk havuzu; Kapalı çocuk havuzu; 2 adet göl
evleri çocuk havuzu; Club Çocuk Havuzu).
Konferans Salonları

:

Toplam 10 adet mevcuttur.
(Melet 1100m²; Melet Komisyon 110 m²; Kızılırmak 300m²;
Yeşilırmak 250m²; Sakarya 150m²; Fırat 140m²; Dicle
150m²; Nifrit 45m²; Meriç 37m²; Business Center 30 m²;
Sinema Salonu 80 Kişilik)

Alışveriş Merkezi

:

Market, Butik, Hediyelik Eşya, Doktor, Fotoğrafçı ve
Rent a Car.

ÜCRETLİ – ÜCRETSİZ AKTİVİTELER
Ücretli Aktiviteler

:

A’la Carte Restoranları, Su sporları (motorlu ve motorsuz),
Sörf (Sörf lisans ile ücretsiz, lisansız ücretli), Su sporları
10:00-18:00

arası

hizmet

vermektedir.

Tenis

kort

ışıklandırması ve tenis ekipmanları ücretlidir.
SPA Merkezi ve merkezde bulunan Sauna, Türk hamamı,
Masaj, Buhar odası, Bilardo, Bowling, Playstation, Atari
oyunları, Pavilyon, Doktor hizmetleri, Çamaşırhane, İnternet
Kafe, Telefon, Faks, Taze sıkılmış meyve suları, Çok özel
yerli, yabancı ve şişe içkiler.
Lunapark

:

Dönme dolap, Atlıkarınca, Balerin, Elma kurdu, Mini tren,
Havalı uçak, Çarpışan oto, Gondol için girişte odabaşı sadece
4 adet bilet ücretsiz olup devamında talep edilirse ücretlidir.

Ücretsiz Aktiviteler

:

Gündüz ve Gece Animasyon programları, Aerobik, Streching,
Step, Okçuluk, Jimnastik, Su topu, Masa tenisi, 6 Tenis kortu
(Gündüz, Sert Zemin), Mini Kulüp, Teenage Kulüp, Mini
Futbol, Plaj Voleybolu, Voleybol, Basketbol, Su Jimnastiği,
Dart, Havuz oyunları, Boccia, Badminton, Fitness Center,
Kapalı havuz bölgesinde bulunan Türk Hamamı, Sauna,
Dondurma, Bazı yabancı alkollü içecekler.

Aquapark
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Çocuk Aktiviteleri

:

Mini Club 10:00-12:00/ 14:30-17:00 / 21:30 – 23:00 saatleri
arası;
Mini Disko 20:30
4-8 Yaş 1.Grup;
9-12 Yaş 2.Grup
13-16 Yaş Teenage Grup.

Sinema Salonu

:

80 kişilik

Profesyonel Futbol

:

1 Adet 103 m x 65 m Ebadında Doğal Çim.

Antreman Sahası

:

1 Adet 37 m x 52 m Ebadında Suni Çim

:

Harmony Restoran 1500 Kişi ( Ana binada)

RESTORAN VE BARLAR
RESTORANLAR
Ana Restoranlar

Anatolia Restoran 500 kişi
A’la Carte Restoranlar

:

( Göl evleri bölümünde )

Asian Restoran

: 19:00-21:30

Maritime Restoran

: 19:00-21:30

Aventino Resturan

: 19:00-21:30

Zacola Restoran

: 19:00-21:30

Mangal

: 19:00-21:30

A’la Carte Restoranlardan, misafirin konaklama süresi boyunca ücretli olarak, her restoran için 1 gün
önceden rezervasyon yaptırmak koşulu ile müsaitlik doğrultusunda yararlanılabilir.
BARLAR
Barlar

:

Lobby Lounge Bar

: 24 Saat

Cotton Club(Disco)

: 23:00-03:00

Beach Bar

: 09:30-18:00

Vitamin Bar

: 10:00-18:00

Cafe Türk

: 08:30-00:00

Pool Bar

: 09:00-00:00

Luna Bar

: 20:00-00:00

Anatolia Bar

: 09:30-00:00

Aqua Bar

: 10:00-12:00
14:00-18:00

Bira Evi
Diğer Bilgiler

:

: 14:00-00:00

Visa, Master kredi kartları geçerlidir
Sigara içilmeyen oda mevcuttur.
Evcil hayvan kabul edilmemektedir.
Plaj Havlu, Plaj Havlu Kartı ve Kapı Kartı kaybolması
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durumunda ücretlidir.
Oteldeki demirbaşların misafir tarafından kırılması veya
hasar verilmesi durumunda sorumluluk misafire aittir.
Akşam yemeklerinde uygun kıyafet zorunluluğu vardır.
(Baylar için uzun pantolon.)
Tesisimizle

ilgili

her

türlü

istek

ve

önerilerinizi

www.silence.com.tr adresimizden İstek ve Öneri sayfamıza
yazabilirsiniz.
Sahil, Plaj, Havuz, Aquapark ve Lunapark hava şartlarına
bağlı olarak hizmet vermektedir.
Havuz kullanım saatleri 10:00 – 18:00 saatleri arasındadır.
(Cankurtaran çalışma saatleri 10:00 – 18:00 )
Havuz

kullanımında

0-12

yaş

çocuklar

ebeveynlerinin

sorumluluğu altındadır.
Şişe ile servis edilen tüm içkiler ücretlidir.
T.C. yasaları gereği 18 yaş altı misafirlere alkollü içecek
servisi yapılmamaktadır.
Silence Beach Resort; pandemi genelgesinde oluşabilecek
kısıtlamalar doğrultusunda ve hava şartlarına bağlı olarak
yukarıda belirtilen saat, tarih ve mekânlarda değişiklik
yapma hakkını saklı tutar.
Uluslararası Otelcilik kuralları gereğince C/IN 14:00 C/OUT:
12:00 saatlerinde yapılmaktadır.
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