
 

 
 

OTEL BİLGİLERİ  
Değerli Misafirlerimiz,  

LA QUİNTA BY WYNDHAM BODRUM Otelimize Hoş Geldiniz. 

Bu bölümde servis ve hizmetlerimiz hakkında faydalı bilgiler bulabilirsiniz. 

 Tesisimiz 12 ay hizmet vermektedir

  RESEPSİYON / DANIŞMA- '0' 
24 Saat Açık 

Danışmak veya bilgi almak için lütfen 'O' I arayın. Bu hattan teknik konular veya acil konular için yardım 

alabilirsiniz. 

  

  OTELE GİRİŞ  SAATİ 
Otele giriş saati 15:00 ‘dır. Erken giriş, ancak odanın boşluk durumuna göre ve önceden talep edilmesi halinde            
mümkün olabilir. Erken giriş isteği için lütfen gelmeden önce otelimizle iletişime geçin. 

       

         Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir. 

 

  OTELDEN AYRILIŞ SAATİ 
Giriş yapacak misafirlerimizin odalarını hazır hale getirmek için, odanızı çıkış gününüzde en geç öğlen saat 

12:00 ye kadar boşaltmanızı rica ederiz. Geç çıkışlar müsaitliğe göre değerlendirilecektir. Lütfen 1 gün önce 

resepsiyonla irtibata geçiniz. 

         

   SAĞLIK HİZMETİ 

       Tesisimizin kliniğinde 09:00 — 17:00 saatleri arası hemşiremiz mevcuttur ve ücretlidir.  

       Herhangi bir Acil durumda, 24 saat hizmet veren Resepsiyonumuzu, ‘ 0 ‘ ı tuşlayarak arayabilir, yardım 

       alabilirsiniz. 
        

   ODA TEMİZLİĞİ 

 Oda temizliğiniz her gün yapılır. 

 Nevresim takımı ve havlu değişimi rutin olarak 3 (üç) günde bir yapılır. Daha sık değiştirilmesini 

isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin. 

 DND oda temizliği için lütfen saat 17:00' a kadar Resepsiyona bilgi veriniz. 

 

   SAFE BOX 
Odalarımızda ücretsiz safe deposit box bulunmaktadır. Eşyalarınızın veya değerli varlıklarınızın kaybolması     
durumunda otel yönetimi  bir sorumluluk kabul etmez.                                                                                                                       

    

    LAUNDRY  

Otelimizde ücretli çamaşırhane hizmetimiz bulunmaktadır. 
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YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİMİZ 
 

 Odalarımızda ki çay kahve set-upları ikramdır. 
 Minibarımızda su yer almaktadır. 

 Oda servisi ücretlidir. 

 Tüm şişe içecekler , ithal içkiler,enerji içecekleri,taze sıkılmış portakal suyu ücretli olarak 
sunulmaktadır. 

 Otelimize dışarıdan yiyecek, içecek ve alkollü içecek getirilmesi yasaktır. 
                

                  GREAT ROOM (10:00-24:00) (Kış Sezonunda hizmet vermektedir ) 

                  SNACK BAR     ( 10:00-24:00)  

Her 2 barımız Meşrubat çeşitleri, Sıcak içecek çeşitleri, Yerli & Yabancı Alkollü içecek çeşitleriyle hizmet 

vermektedir. 

 

          RESTAURANT & BAR  
         YEMEK VE İÇECEK SAATLERİ: 

07:30 – 10:30 : Sabah Kahvaltı -Açık Büfe    ( Her Şey Dahil – Oda Kahvaltı  ) 

12:30 -- 14:30  : Öğle  Yemeği   - Açık Büfe     ( Her Şey Dahil ) 

19:00 – 22:00 : Akşam Yemeği -Açık Büfe    ( Her Şey Dahil ) 

         12:00 – 18:00 : Snack Alacarte                       (Ücretli) 

         14:30 – 17:00 :  Snack Büfe                             ( Her Şey Dahil ) 

         17:00 – 18:00 : Coffe Break (Snack Bar )      ( Her Şey Dahil ) 

            

       FİTNESS 
Fitness salonumuz ana binanın '-2' katındadır.  

BİLARDO & MASA TENİSİ  
Great Room'da bir adet Amerikan Bilardo masamız bulunmaktadır.  

Snack Bar’da bir adet Masa tenisi ve bilardo bulunmaktadır. 

İNTERNET 
Tüm genel alanlarımızda ve odalarımızda kablosuz internet bağlantısı bulunmaktadır. İnternet bağlantısı için 

gerekli kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz giriş kartınızda yer almaktadır. Destek için resepsiyonla iletişime 

geçebilirsiniz. 

 

 
Wyndham Hotels & Resorts otellerinde konakladığınızda ücretsiz 

REWARDS konaklamalar için puan kazanabilir ve bu puanları dünya genelinde 9000'den 

fazla Wyndham Rewards programı katılımcı otelinde kullanabilirsiniz. Wyndham 

Rewards üyeliği için lütfen resepsiyon ile iletişime geçiniz. 
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