Tüm ortak alanlarda sosyal mesafeyi düzenledik.
Tüm kilit noktalara dezenfektanlarımızı yerleştirdik.
We enforced social distancing in all common areas.
Sanitizers are provided in key public areas.

Restorandaki seçeneklerimizi, mevcut duruma uygun
olarak hazırlanmış şekilde odanızda bulabilirsiniz.
The restaurant ofer has been adapted to the current
situation, a full ofer is available in your room.

Odanızı en güvenli yer haline getirmek için elimizden
geleni yapıyoruz: geliştirilmiş oda temizleme protokolleri
ve tüm yüksek temas alanlarının ekstra dezenfeksiyonu
sağlanmaktadır.
We do our best to make your room the safest place:
strengthened room cleaning protocols and extra disinfection
of all high touch areas are already in place.

Ekibimiz kapsamlı güvenlik ve hijyen eğitiminden geçti.
Our team has passed comprehensive safety and hygiene
training.

Gıda güvenliği standartlarını ve yeni açık büfe
protokollerini güçlendirdik.
We reinforced food safety standards and new bufet
protocols.

Sorularınızı cevaplamak ve konaklamanızı sizin için en iyi
şekilde hazırlamak adına özel konuk hattı hizmetinizdedir.
Dedicated guest hotline to answer questions
and to best prepare your stay is already working.

Sizleri; Giriş, çıkış (Oda anahtarınızı resepsiyonda
bulunan özel kutuya atmanız yeterli) ve ödeme
işlemlerinizi Temassız yapmaya davet ediyoruz.
We invite you to use Contactless check-in, check-out (just
leave your key in a special box) and payments.

ALL Accor Live Limitless programının bir parçası olmak
için lütfen odada sizin için hazırlanan keyili içeceğin
tadını çıkarın.
Being a part of the ALL Accor Live Limitless program please
enjoy a welcome drink prepared for you in the room.

Genel alanlarda, tüm yüksek temas alanlarının sık sık
dezenfeksiyonu için güçlendirilmiş temizlik programı
başlattık.
We introduced reinforced cleaning in public
areas with frequent disinfection of all high touch areas.

ALLSAFE Yetkilimiz Otelde güvenlik ve hijyen ile ilgili tüm
sorularınızı yanıtlamak için özel olarak atanmıştır.
Our ALLSAFE Oicer has been specially appointed to answer
all your questions regarding safety and hygiene in the hotel.

Ek ücret ödemeden güvenli oda servisi hizmeti sağlıyoruz.
We provide safe room service at no extra charge.

Tıp uzmanlarına ve tele-tıbbi desteğe erişmek için lütfen
resepsiyonla iletişime geçin. Umarız buna ihtiyacınız
olmaz!
Please contact reception to access to medical professionals
and tele-medical support. Hopefully you will not need it!
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Bize güven duyarak otelimizi tercih ettiğiniz için size teşekkür
ederiz. Yaşamakta olduğumuz bu istisnai durumda, sağlığınızı ve
refahınızı güvence altına almaya her zamankinden daha fazla önem
vermekteyiz. Güvenliğinizi sağlamak için yoğun hijyen ve koruma
tedbirleri almaktayız. Yeni yaklaşımımızı tanıdığınızdan emin olmak
istiyoruz.
Bureau Veritas ile geliştirilen ve Bureau Veritas tarafından
denetlenen ALLSAFE etiketi, yeni yükseltilmiş temizlik
protokollerimizi ve standartlarımızı temsil etmekte ve bu
standartların otellerimizde uygulandığının güvencesini vermektedir.
Herhangi bir sorunuz olursa ekibimiz size yardımcı olmak için daima
hizmetinizdedir. ALLSAFE Yetkilimiz size uygulanan tüm önlemleri
şahsen sunmaktan mutluluk duyacaktır.
Harika bir konaklama geçirmeniz dileğiyle!
We appreciate your trust in us and would like to personally thank you
for choosing our hotel. In these exceptional circumstances we are
more then ever focused on reassuring your health and well-being. We
have introduced intensiied hygiene & prevention measures to ensure
your safety. We would like to make sure that you get to know our new
approach.
The ALLSAFE label, developed with and vetted by Bureau Veritas,
represents our new elevated cleanliness protocols and standards, and
provides assurance that these standards have been met in our hotels.
Should you have any questions our team is here to help you. Our
ALLSAFEOFFICER will be glad to present you ALL implemented
measures personally.
We wish you a great stay and count on your understanding!

Telefon Phone
Dahili Aramalar. Internal calls.
• Resepsiyon: Telefonun üzerindeki “Resepsiyon”
veya “0” tuşuna basınız.
Reception : Please press “Reception” button or “0”.
• Oda Servisi: Telefonun üzerindeki “Oda Servisi”
tuşuna basınız.
Room Service: Press “Room Service” button.
• Odadan odayı aramak için: Önce 5 tuşuna basınız
ve sonra aramak istediğiniz oda numarasını
çeviriniz.
Room to room: 5 + room number.
Dış Aramalar. External calls.
• Dış hat alabilmek için 9 tuşuna basınız.
To obtain an external line: 9
• Şehirlerarası arama:
9 + 0 + Şehir Kodu + Telefon No
National Calls:
9 + 0 + City Code + Phone Number
• Yurtdışı Aramalar:
9 + 00 + Ülke Kodu + Telefon No
International Calls:
9 + 00 + Country Code + Phone Number.

• Uyandırma Servisi Wake up service
Resepsiyon Reception
• Uyandırma servisi taleplerinizi “0”
tuşlayarak resepsiyonumuza bildirebilirsiniz.
• Please inform our reception desk by dialing
“0” for your wake up call request.
• Diğer Hizmetler Other services
• Kasa Safe Box
• Mini bar Minibar
• Su ısıtıcısı Kettle
• Çay-kahve ikramı
Complimentary Tea and Cofee

• Kahvaltı servisimiz, haftanın 7 günü, 07:00 – 12:00
saatleri arasında talebiniz üzerine oda servisi olarak
hizmetinizdedir. Talebinizden 15 dakika önce telefonunuzda
bulunan ‘‘Oda Servisi’’ butonuna basarak Yiyecek ve İçecek
Departmanı ekibimize bildirmenizi rica ederiz.
Breakfast is served between 07:00 – 12:00 am every day as
room service. You can inform our Food and Beverage service
team for your breakfast by pressing on the “Room Service”
button on your room phones. Please inform us 15 minutes
before the requested time.

NOVOTEL’DE NE ZAMAN, NEREDE
VE NE YEMEK ISTEDIĞINIZE SIZ
KARAR VERIRSINIZ.
At Novotel, it is up to you to decide when, where and what
you want to eat.
Restoran çalışma saatleri dışında lütfen resepsiyon ile iletişime geçiniz.
Beyond opening hours of the restaurant, please contact reception: 0

• Oda servisi Room service
Oda servisimiz 7 gün 24 saat boyunca hizmetinizdedir.
Room service is available 7/24.
Menü Menu
: 06:00 – 22:00
Gece Menüsü Night Menu
: 22:00 – 06:00

• Gourmet Bar
Restoran ve Bar Menüsü Restaurant & Bar Menu : 12:00 – 23:00

• Mürver Restaurant
Akşam Yemeği Dinner

: 18:00-23:00 (hafta içi week days)
: 18:00-24:00 (hafta sonu weekend)

Mürver, restoran içinde sürekli yanan odun ateşi, yaratıcı, rahat, çağdaş, paylaşarak
yenebilecek yemekleri, bol kahkahanın yanında kadeh seslerinin hakim olduğu iç alan
ve eşsiz tarihi yarımada manzarası ile teras katımızda hizmetinizdedir. Rezervasyon
için lütfen 2500 tuşlayınız.
Mürver, the brand new restaurant opened on the top loor, ofers a feast for the eyes with
the magniicent peninsula view, as well as the hearty dishes served in shared platters do
for the tum. Embedded in the cozy, yet chic vibes catered by the crackles of everlasting
wood ire and clinking glasses, it certainly is a place where you will share a good laugh
with loved ones. For you reservations, please dial 2500

SAĞLIK KULÜBÜ
Wellness Center

Sizlere yeni bir bilgilendirme yapılana kadar, otelimizde Masaj, Hamam,
SPA ve Havuz alanlarımızın hizmetleri geçici olarak servis dışı olacaktır.
Fitness salonumuzu 07:00 – 22:00 saatleri arasında rezervasyon yaparak
kullanabilirsiniz.
Spa, Massage and Swimming Pool services are temporarily out of service in our hotel.
Gym is open between 07:00 and 22:00, please note reservation is mandatory..

OTEL HIZMETLERI
Services
Bebekler için malzemeler Equipment for babies
Biberon ısıtıcı, bebek sandalyesi, bebek yatağı, alt değiştirme tablası
Baby’s bottle warmer, high chairs, baby cots, changing tables

Çamaşırhane Hizmetleri Laundry
Çamaşır yıkama ve kuru temizleme için;
For laundry and dry cleaning;
Lütfen verdiğiniz çamaşır adetleriniz “Misair” kolonunda belirtiniz.
Eğer herhangi bir ibare belirtilmezse çamaşırhane sayımı geçerli
olacaktır.
Please note the quantity of each item in the column “Guest”.
Unless the items are fully listed, our own count will be the only one
accepted.
Normal Service Regular Service
Sabah saat 10:00’dan önce alınan eşyalar saat 17:30’da teslim edilir.
Articles picked up before 10:00 am will be returned by 17:30
Ekspres Servis Express Service
Saat 16:30’dan önce alınan eşyalar %50 ekstra ücret karşılığında,
aynı gün 4 saat içindeteslim edilir. Pazar ve Bayram günleri %50
zamlı iyat uygulanır.
Articles picked up before 16:30 will be returned on the same day within
4 hours at a %50 surcharge.
On Sunday and Public holidays express service is available with a
surcharge of %50.

Diğer Hizmetler Other Services
Bagaj odası, çoklu priz, ütü/ütü masası, traş seti, diş fırçası seti,
telefon şarj aleti.
Luggage room, converter plug, iron/iron board, shaving kit, dental kit,
mobile phone charger.

DÜNYAYA BAĞLANIN
Connect with the world

ODANIZDA VE GENEL ALANLARDA
ÜCRETSIZ INTERNET BAĞLANTISINI
KULLANABILIRSINIZ. NOVOTEL
AĞINA KATILIN VE OTOMATIK
OLARAK AÇILACAK PENCEREDE ODA
NUMARANIZI VE SOYISMINIZI GIRIN.
Stay connected with free wii access in room and public
areas. Choose “Novotel” in the network list. Once connected
wait for the pop-up window. Fill in your room number and
last name. Then click “Connect”.

Kanal
No Channel

Kanal
No Channel

Kanal
No Channel

1 TRT 1

32 TRT WORLD

63 PHOENIX INFO

2 KANAL D

33 EURONEWS

64 TV RUS 1

3 ATV

34 CNN INTERNATIONAL

65 AL ARABIA

4 SHOW TV

34 BBC WORLD NEWS

66 DUBAI INT

5 FOX TV

36 RUSSIA TODAY ENGLISH

67 SAMA DUBAI

6 STAR TV

37 BLOOMBERG

68 ORIENT NEWS

7 TV8

38 CNBC EUROPA

69 DUBAI SPORT

8 TV2

39 AL JAZEERA INTERNATIONAL

70 TİVİBU SPOR

9 SİNETİVİ VİZYON

40 SKYNEWS ARABIA

71 TİVİBU SPOR 2

10 SİNETİVİ VİZYON 2

41 AL JAZEERA ARABİC

72 TİVİBU SPOR 3

11 SİNETİVİ COMEDY

42 TV5 MONDE EUROPE

73 S SPORTS

12 SİNETİVİ ACTİON2

43 FRANCE24

74 A SPOR

13 SİNETİVİ TÜRK

44 ARTE

75 TRT SPOR

14 SİNETİVİ 1001

45 6 TER SUISSE

76 EUROSPORT 1

15 FOX LIFE

46 M6 SUISSE

77 NBA TV

16 FX TURKIYE

47 M9 SUISSE

78 BEIN SPORT HABER

17 NTV

48 RAI 1

79 SİNETİVİ 1002

18 CNN TURK

49 RAI 2

80 TRT ÇOCUK

19 HABERTÜRK

50 RAI 3

81 MİNİKA ÇOCUK

20 BLOOMBERG HT

51 RAI NEWS 24

82 DISNEY JUNIOR

21 A HABER

52 VOX

83 MİNİKA GO

22 TRT HABER

53 RTL

84 BOOMERANG TV

23 NAT GEO WILD

54 SAT 1

85 CARTOON NETWORK

24 NATIONAL GEOGRAPHIC

55 PRO7

86 NİCTOONS

25 DISCOVERY CHANNEL

56 N24

87 DREAM

26 DISCOVERY SCIENS

57 KABEL EINS

88 POWER TURK

27 DA VINCI

58 TVE

89 POWER TV

28 TLC

59 CANAL24 HORAS

90 TÜRKÇE POP

29 DMAX

60 BVN

91 YABANCI POP

30 BBC EARTH

61 BLOOMBERG

92 OLDIES

31 FASHION TV

62 CCTV4

KUMANDANIZIN “OPTION”
TUŞUNDAN “AUDIO LANGUAGE”
SEÇENEĞI ILE KANALLARIN
ORIJINAL DIL SEÇENEKLERINE
ULAŞABILIRSINIZ.
You may choose the original language settings of the
channels by selecting “Option” and “Audio Language”
on your TV remote control.

