
 
 
Ilıca Beldesi Ilıca Mh. 24. Sk. No:8 
Side-Antalya-Türkiye 07330 
Tel.       : 00 90 242- 756 07 00  
Fax      : 00 90 242- 756 07 01 
Web                        : www.narciahotels.com 
 
5 yıldız işletme belgeli 
 
Konum: 
Kumköy’ ün merkezinde/ Side antik şehre 5 km, Manavgat’a 8 km, havalimanına 55 km, Antalya şehir 
merkezine 65 km ve uluslararası golf merkezi Belek bölgesine 40 km mesafededir. 
Çevresinde her türlü alışveriş imkanı, restaurant, bar,disko ve çeşitli eğlence imkanları bulunmaktadır. 
350 mt. mesafede bulunan plajımıza her gün 20 dakikada bir sahil servisi yapılmaktadır. Otel dışında 
halka açık otopark. 
 
Odalar: 
Otelimiz bir ana bina ve 2 yan binadan oluşmaktadır. Ana bina 6 katlı olup 4 adet asansöre sahiptir. Yan 
bina odalarımız 3 katlı ve birer asansörlüdür. 228 Standart oda, 3 Engelli odası, ve 62 Yan bina odası 
olmak üzere toplam Otelimizde 293 oda bulunmaktadır. Tüm odalarımız misafirlerimizin konforu 
düşünülerek tasarlanmıştır. 
 
Yatak kapasitesi: 
Toplam 650 yatak kapasitesine sahiptir. 
 
Standart odalar: 
Standart odalarımız 27,3. m2 . 
Maksimum 2 yetişkin ve 2 çocuk ya da 3 yetişkin 1 çocuk konaklamasına uygundur.  
Tüm odalarımızda split klima, kiralık kasa, telefon, fön, makyaj aynası, WC/XXL duş, balkon, laminat 
parke, su ısıtıcısı ve çay & kahve seti, mini bar ve LCD – TV ( uluslar arası kanal ) bulunmaktadır. 
 
Narcia Resort Otel de ayrıca özel dizayn edilmiş 3 adet engelli misafirlerimize uygun oda bulunmaktadır. 
Engelli misafirlerimizin kolay kullanımı için, banyo, balkon ve oda kapısı tekerlekli sandalye ile kullanıma 
uygun uluslararası standartlara göre dekore edilmiştir.  
 
Yan bina odalar (2020 yılında tamamen yenilendi): 
Yan bina odalarımız 21,0 m2 olup, maksimum 2 yetişkin ve 1 çocuk ya da 3 yetişkin konaklamasına 
uygundur. 
Oda dizayn’ı standart odalarımızla aynı olup modern, sıcak ve konforludur.  
Tüm odalarımızda split klima, kiralık kasa, telefon, fön, makyaj aynası, WC/duş, balkon, laminat parke, 
su ısıtıcısı ve çay & kahve seti, minibar ve LCD – TV ( uluslar arası kanal ) bulunmaktadır. 
 
Yiyecek & içecek: Ultra her şey dahil 
Açık büfe Sabah kahvaltısı, geç kahvaltı, Öğle yemeği, Akşam yemeği, havuz kenarında Snacks, Sahil 
barda Snacks, Taş fırın pidesi, gözleme, Çay/Kahve Pasta. Tüm yerli Alkollü & bazı yabancı alkollü ve 
Alkolsüz içecekler. 
 
Taze sıkılmış meyve suları, Bazı ithal içecekler, paket dondurma, Türk kahvesi, kokteyller ücretlidir. 
 
NAR Restaurant/ Ana Restaurant: 
Hotelimizde 680 kişilik ana restoranımız; 400 kişilik kapalı-klimalı ve 280 kişi teras kapasitesine sahiptir.  

http://www.narciahotels.com/


 
A’la Carte Restaurant: 
İki adet A’ la Carte restoranımız bulunmaktadır. Turquoise (Osmanlı) ve Vega (Balık). 5 gün ve üzeri 
konaklayan her misafirimiz tatil süresince bir kez rezervasyonlu olarak yararlanabilir.  
 
Pastane: 
Pastanemiz zengin pasta ve tatlı çeşitleri ve çay kahve servisi ile siz değerli misafirlerimize hizmet 
vermektedir.  Küçük misafirlerimizin çok arzu ettiği dondurma çeşitlerimiz pastanemizde 16:00- 20:00 
saat arası ücretsiz olarak sunulmaktadır. 
 
Barlarımız:   
Poolbar, Disco, Snackbar, Beachbar, Animationbar ve Aqua Poolbar 10:00 – 00:00 saatleri arası , Lobi 
bar ise 24 saat ücretsiz olarak hizmet vermektedir. 
 
Havuzlarımız: 
Otelimizde 5 adet havuz bulunmakta; 1 büyük havuz aktivite havuzu (570 m2 – 140 cm derinlik), 1 
Relax havuzu (132 m2 – 145 cm derinlik), 1 kapalı havuz (75 m2 – 135 cm derinlik , 
12.04.2019-31.05.2019, 01.10.2019-31.10.2019 açık), ve ayrıca her havuzun yanında birer tane çocuk 
havuzu bulunmaktadır. Ayrıca kaydıraklar bölgesinde kaydırak havuzu (520 m2 – 30 cm derinlik) ve 
yetişkin havuzu (90 m2 – 140 cm derinlik) bulunmaktadır. 
 
Aquapark: 
Hotelimizde,  4 banttan oluşan Aquatower su kaydırağımız, ayrıca aktivite havuzunda 2 bant su 
kaydırağımız ve küçük misafirlerimiz için 1 adet kaydırak çocuk havuzunda mevcuttur. 
 
Spor ve eğlence: 
Deneyimli Animatörlerimiz gündüz aktiviteleri ve akşam Showları ile misafirlerimizin hizmetindedir. 
Kütüphane, Fitness salonu, Masa tenisi, Dart, Tavla, kart oyunları. 
 
Çocuklar: 
Çocuk oyun parkı, 04 – 12 yaş arası çocuklar için Mini club ve çocuk animasyonları. 
 
Konferans Salonu: 
350 kişilik toplantı salonu. 
 
Ücretli aktiviteler: 
Safe (1,5 € günlük), Masaj, Doktor hizmeti, Fotoğrafçı,Kuaför, Market, çeşitli alış veriş imkanı, sahilde su 
sporları, Jetonlu oyun makineleri. 
 
Ücretsiz aktiviteler: 
Tüm otel genelinde ücretsiz internet, Hamam, Sauna, Masa Tenisi, Şezlong-Şemsiye (Sahilde ve 
Havuzda), çocuk oyun parkı. 
 
Diğer: 
Geçerli kartlar: Visa, Mastercard  
Evcil hayvan kabul edilmez. 
 
NOT: Yukarıdaki içerikler mevsimsel hava koşulları nedeniyle, önceden haber vermeksizin açılış-
kapanış saatleri değiştirebilir. 
 
Narcia Resort Hotel size unutulmaz bir tatil diliyor! 
 


