
Club Kastalia Holiday Village Herşey Dahil Konsepti 

 

2022 YAZ SEZONU BİLGİ SAYFASI 
 

 

Genel bilgi 

Bölge 
 

Havaalanı   : Antalya havaalanı 113 km       

Gazipasa havaalanı 48 km 

Merkez   : Konaklı  1 km       

Alanya   12 km 

Hastane   : Alanya   13 km    

Alışveriş merkezi  : Konaklı  1 km       

Alanya   13 km 

Taksi    : 24 saat kullanılabilir. 

Ulaşım    : Her 15 dakikada tesisin önünden Konaklı ve Alanya’ya 

     dolmuş ile ulaşım mümkündür. 

                                        

Diğer 
 

Evcil hayvan   :  İzin verilmiyor  

Voltaj    :  220 Volt 

Engelli odaları  : 2 Club Oda ve 3 Süperior oda, toplam 5 engelli oda 

Banyo havlu değişimi  : Her 3 günde bir kez 

Çarşaf değişimi  :  Her 3 günde bir kez 

Sahil havlusu : Her gün (depozit) 

 

Otel İsmi   : CLUB KASTALIA TATİL KÖYÜ 

Resmi Kategori  : 5 Yıldız Tatil Köyü 

Adres    : Club Kastalia KONAKLI ALANYA 

Telefon   : + 90 242 565 13 15 

Fax    : + 90 242 565 14 28 

Web site   : www.clubkastalia.com.tr 

E-mail    : clubkastalia@clubkastalia.com.tr 

Toplam Alan   :  60.000 m2 

Toplam oda sayısı  : 416 Toplam 

     66 Aile odası + 345 oda 

     5 Engelli odası 

Yatak sayısı   : 964 

Konsept   : Herşey dahil 

Konuşulan diller   Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça 

Sahil türü   : Özel çakıl, kumlu plaj, taş kum 

Sahil iskelesi   :           1 adet iskele (sadece misafir kullanımı için) 

 

http://www.clubkastalia.com.tr/


Spor 
 

Tenis kortu   : 4 adet kil tenis kortu sahası, 

 

Plaj voleybolu   : 

2 kort misafir kullanımı için, 13 kort profesyonel 

oyuncular için 

 

BARLAR 

 

Neptun Bar    10:00 – 00:00 

Le Filou (Sahil/Disco)  10:00 – 00:00 

     00:00 – 02:00 (ücretli) 

Çay bahçesi    10:00 – 23:00 (nargile & şarap servisi ücretli) 

Silence Bar     10:00 – 17:00 (Silence havuz) 

Aquapark Bar    10:00 – 16:30 - 1 mayıstan itibaren -  

Dondurma servisi   10:00 – 19:00  

Vitamin Bar (Neptün Bar)             10:00 – 19.00 (ücretli) 

 

 

HERŞEY DAHİL OLANLAR (10:00-24:00 ) 

 
Yerli alkollü ve alkolsüz tüm içecekler, yemek, dondurma, aquapark, miniclub, animasyon, 

spor salonu, sadece hamam ve buhar odası kulanımı (08:00-20:00), şezlong/güneşlik (havuz 

ve sahil), mini-bar (mini bar’a her gün su ilave edilir). 

 

 

EKSTRA OLANLAR 

 

(rezervasyon yapılmalıdır) ücretlidir. 

 

Kort ücreti saatlik 150 TL,
Raket ve top saatlik kiralama bedeli 75 TL
15 adet plaj voleybolu sahası,

İthal içkiler, kiralık kasa (35,- TL günlük), telefon, internet, çamaşır servisi, cilt masajı,
kuaför, doktor, taze portakal suyu 35 TL (isteğe bağlı bar, restaurant veya vitamin barda),
disco 00:00 – 02:00, sauna, tenis kursu ve tenis malzemeleri, İskele’de cabana kullanımı

YEMEKLER 

 
Kahvaltı    07:30 – 10:00 (Restaurant) 
Geç Kahvaltı               10:00 – 10:30 (Restaurant) 
Ara öğün    11:00 – 16:00 (Aquapark) - 1 mayıstan itibaren -  
Ara öğün    12:00 – 16:00 (Sahil) 
Öğle yemeği    12:30 – 14:00 (Restaurant) 
Gözleme    11:00 – 12:00  / 13:00 – 16:30 (Sahilde) Pazar günleri hariç 
Pastane    11:00 – 17:00 (Çay bahçesi) 
Akşam yemeği   19:00 – 21:00 (Restaurant) 
Gece ara öğün    23:00 – 00:00 (Restaurant) 
A'la Carte Restaurant                        19:00 - 21:00
  



KASTALIA WIFI  

 
1 saat  1 gün  1 hafta  2 hafta  3 hafta   

   

    

 

(şifre tek bir cihaz için kullanılır) 

 

 

Oda Tipleri 
 

Club Odalar                : Bütün club odalar 2 ayrı yatak veya 1 adet 2 kişilik yataktan 

oluşmaktadır. balkon veya teras mevcuttur. Bütün odalarda 55 

ekran LCD TV, minibar, split klima (ısıtma ve soğutma), banyo 

–WC, saç kurutma makinesi, telefon ve banyo acil telefonu, 

elektronik kasa (ücretli) ve seramik zemin mevcuttur. Tüm club 

odalar 16 m2’dir. 

 

Economy Odalar         : Tüm economy odalar club odalarıyla aynıdır, ancak terassızdır 

ve zemin kattadır. 

 

Club Aile Odaları        : Bütün club aile odalarında 1 yatak odasında 2 kişilik büyük bir 

yatak ve diğer yatak odasında 2 ayrı yatak olmak üzere 2 ayrı 

oda ve teras bulunmaktadır. Bütün odalarda 55 ekran LCD TV, 

minibar, her iki oda split klima (ısıtma ve soğutma), banyo – 

WC, saç kurutma makinesi, telefon ve banyo acil telefonu, 

elektronik kasa (ücretli) ve seramik zemin mevcuttur. Tüm club 

aile odaları 30 m2’dir. 

 

Superior Odalar          : Bütün superior odalarda 1 tane 2 kişilik büyük bir yatak ile 1 

tane tek yatak ve balkon bulunmaktadır. Bütün odalarda 55 

ekran yada 81 ekran LCD düz ekran TV, minibar, merkezi klima 

sistemi (ısıtma ve soğutma) banyo – WC, saç kurutma makinesi, 

telefon ve banyo acil telefonu, elektronik emanet kasa (ücretli) 

ve seramik zemin mevcuttur. Tüm süperior odalar 30 m2’dir. 

 

 

Superior Aile Odaları  : Bütün süperior aile odalarında 1 yatak odasında 2 kişilik büyük 

bir yatak ve diğer yatak odasında 2 ayrı yatak olmak üzere 2 ayrı 

oda ve balkon bulunmaktadır. Bütün odalarda iki tane 55 ekran 

LCD düz ekran TV, minibar, her iki oda Merkezi klima sistemi 

(ısıtma ve soğutma), banyo – WC, saç kurutma makinesi, 

telefon, elektronik emanet kasa (ücretli) ve seramik zemin 

mevcuttur. Tüm süperior aile odalar 48 m2’dir. 

 

 

1 EURO 2 EURO 12 EURO 24 EURO 36 EURO



  

 

Bilgiler 

 

 

 Oda servisi yok 

 

 Çalışma süreleri mevsimsel nedenlerle değiştirilebilir. 

 

 

 

 

 Oda anahtarı her oda için 1 oda kartı verilmektedir. 2. oda kartı günlük 10 TL 

(süperior aile odalarına 2. kart ücretsiz verilir) 
Plaj havlu için resepsiyondan 1 havlu kartı için 100 TL depozito alınmaktadırAquapark, su 
kaydırakları, bar ve snack servisi 01 Mayıs - 20 Ekim tarihleri arasında

 

hizmet vermektedir (Tesis, olumsuz hava koşullarına göre aquaparkı hizmete kapatma 

hakkına sahiptir).  

 Aquapark'ta bulunan su kaydırakları 10:30 - 12:30 ve 14:00 - 16:30 saatleri arasında 

açıktır. 

 Mini Club haftanın 6 günü 01 Mayıs'tan itibaren açılıyor (türkçe, almanca, ingilizce, 

rusça) 

 Haftanın 6 günü animasyon akşam programı 10 Mayıs'tan 20 Ekim'e kadar başlar. 

 Yiyecek paketi 00:00 – 07:30 çıkış saatleri arasında 1 kez verilir. Kalkıştan bir gün 

önce, saat 20: 00'ye kadar resepsiyondan sipariş edilmelidir 

 Geri dönüş uçuş bilgilerinizi, uçuş tarihinden bir gün önce tur rehberiniz tarafından 

acente klasörüne bırakılacaktır. 

Geç çıkış 12:00-16:00 arası 450 TL ekstra ücret, 16:00-18:00 araı 900 TL ekstra ücret
 Otel giriş saat 14:00, otel çıkış saat 12:00 

FreeText
A'la Carte restaurant saat 19:00 - 21:00 arasında hizmet vermektedir. En geç 1 gün öncesinden Halka İlişkiler departmanından rezervasyon yapılması gerekmektedir. A'la Carte restauranttan tatil süresince 1 kez ücretsiz faydalanılabilir. Restauranta en son giriş saati 20:00 dır. A'la Carte restaurant için minumum 7 gün konaklama şartı vardır.

FreeText
.




