
SAKİN BATI® HAKKINDA SIK
SORULAN SORULAR...



TESİSİNİZDE 
YAŞ SINIRLAMASI 

VAR MI?



Tes�s�m�zde yaş sınırlaması yok. 
Ancak bebekler �ç�n mama sandalyes�,

park yatak vb araçları tem�n
edem�yoruz 

ve doğal b�r ortamdayız. 
Bu vb durumlar s�z�n �ç�n sorun değ�lse 

b�z�m �ç�n sorun yok.



PLAJ KUM MU, DENİZ BİRDEN
DERİNLEŞİYOR MU?



Plaj ve den�z kum. Den�z b�rden
der�nleşm�yor.



AĞAÇ EVLER KAÇ KİŞİLİK VE
İÇERİSİNDE NELER VAR?



Ağaç evler 2 t�p. 2 k�ş�l�k ve 4 k�ş�l�k. 
Her 2 t�p evde de �lave yatak

konularak +1 k�ş� kalab�l�yor. Evler�n
�çer�s�nde buzdolabı, TV, kl�ma, duş,

WC mevcut. Her ev�n balkonu ve
önünde kend�ne a�t bahçes�

bulunuyor. Balkonlarında k� gen�ş b�r
d�van da uyumak �ç�n de uygun.



LUX ÇADIRLAR KAÇ KİŞİLİK 
VE İÇERİSİNDE 

HANGİ İMKANLAR VAR?



Lux Çadırlar 2 k�ş�l�kt�r. Çadırlar
dem�r �skelet üzer�ne yağmur ve

güneş ışığını geç�rmeyen açık renkl�
özel kumaşlar g�yd�r�lerek üret�lm�ş
özel tasarım çadırlardır. Ahşap kaplı

zem�n üzer�nde ve yerden 40 cm
yüksekl�ktek� çadırlar, �çer�s�ne

böcek v.b. haşerat g�rmes�n�
engelleyecek şek�lde tasarlanmıştır.

�çer�s�nde yatak, ışık, elektr�k ve
önler�nde balkonu ve masa sandalye
bulunmaktadır. Çadır m�saf�rler�m�z

ortak wc ve duşları kullanır.



ÇADIRLARIN İÇERİSİ SICAK
OLMUYOR MU?



Çadırların üzer�nde bambu çatılar
vardır. Çatı �le çadır arasında 20cm
hava boşluğu bulunur. Bu sayede en

sıcak havalarda dah� �çer�s�nde
rahatlıkla durulab�l�r.

Ayrıca geceler� Temmuz Ağustos
aylarında dah� ser�nd�r ve en sıcak

günlerde dah� gece uyurken üzer�n�z�
örtmen�z gerekeb�l�r.



ÇADIRLARDA VE EVLERDE 
SU ISITICISI, ELEKTRİKLİ OCAK YA

DA KAHVE MAKİNASI
KULLANABİLİR MİYİM?



YÜKSEK VOLTAJ TÜKETEN ELEKTRİKLİ
ALETLERİN KULLANILMASINA
KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR.

YANGIN RİSKİ VARDIR.



EVLER VE ÇADIRLAR 
DENİZE YAKIN MI, 
SAKİN BATI’DA 

NELER VAR?



Sak�n Batı den�ze sıfır konumdadır ve
kend�ne a�t kumsal plajı vardır.

Ev�n�zden ya da çadırınızdan çıkıp,
den�ze g�reb�l�rs�n�z. Sak�n Batı’nın

�çer�s�nde ayrıca kafe-bar ve
restoran mevcuttur.



BUNGALOV VE ÇADIR
KONAKLAMASI YAPTIĞIMIZDA

FİYATA NELER DAHİL?



Bungalov ya da çadır konaklaması
yapan m�saf�rler�m�z �ç�n kahvaltı,

plaj kullanımı ücrete dah�ld�r. 
Çadır m�saf�rler�m�z den�ze sıfır

konumda konakladıkları �ç�n
çadırlarının önündek� şezlongları

kullanab�l�rler.



SAKİN BATI’NIN ORTAMI VE DENİZİ
ÇOCUKLAR İÇİN

 UYGUN MU, HAVUZ VAR MI?



Sak�n Batı’da mama sandalyes�,
çocuk oyun alanı ve çocuklar �ç�n

etk�nl�k ve havuz yoktur. Fakat
kumsal plajı ve an�den der�nleşmeyen
den�z�, çocukların zaman geç�rmes�

�ç�n uygundur.



TESİSİNİZDE KREDİ YA DA BANKA
KARTI GEÇERLİ Mİ?



Yurtdışı yurt �ç� tüm kartlar
geçerl�d�r. Özel durumlarda kom�syon

oranı bak�yen�ze yansıtılab�l�r.



CAFE-BAR-RESTORAN
MENÜLERİNİZDE NELER VAR?



Sak�n Batı sağlıklı, makul bütçel�
mutfağı ve detox �çecekler�nden,

n�tel�kl� kahveye, alkollü
�çeceklerden meşrubata kadar her

�ht�yacınıza cevap vereb�lecek
kafe&barı �le akşamları özel müz�kler
ve eşs�z gün batımı eşl�ğ�nde den�ze

sıfır noktada sah�l meyhanes�
konsept�nde yemeğ�n�z� y�y�p, sohbet

edeb�leceğ�n�z restoranında et-
tavuk-balık çeş�tler�nden, mezelere

kadar, zeyt�nyağlılardan salata, köfte,
hamburgere kadar zeng�n b�r menüye
sah�pt�r. Sak�n Batı’da h�çb�r şek�lde
hazır gıda kullanmıyoruz. Köftem�z ev

yapımı, patates “anne patates�”.
Ayrıca şef�m�z d�yet�n�ze özel

yemekler� de özenle hazırlayab�l�yor.



TESİSE DIŞARIDAN YİYECEK İÇECEK
KABUL EDİYOR MUSUNUZ?



Odanızın ya da çadırınızın
balkonunda ya da bahçes�nde kend�

�çecek ve y�yecekler�n�z�
tüketeb�l�rs�n�z. Bunun har�c�nde
kafe-bar ve plaj alanlarına (ortak

alanlara) 24 saat boyunca dışarıdan
y�yecek ya da �çecek kabul

etm�yoruz. 
Günb�rl�k konaklamalarda h�ç b�r
şek�lde dışarıdan y�yecek ya da

�çecek kabul etm�yoruz.



TESİSİNİZDE ALKOLLÜ İÇECEK
SERVİS EDİYOR MUSUNUZ?



Evet alkollu �çk� serv�s�m�z vardır.



ODALARDAKİ VE ORTAK
ALANLARDAKİ ÇEŞMELERDEN SU

İÇİLEBİLİYOR MU?



Yasal otor�ten�n öner�s� �ç�leb�ld�ğ�
yönünde ve b�zde �ç�yoruz. 

Fakat bu konuda tes�s olarak b�r
sorumluluk kabul etm�yoruz.



TESİSİNİZDE MOTOSİKLET VEYA
BİSİKLET KİRALAMA HİZMETİNİZ

VAR MI?



B�s�klet ve kano k�ralama h�zmet�m�z
var. Motos�klet k�ralama h�zmet�m�z

yok.



KENDİ ÇADIRIMI GETİREBİLİR
MİYİM?



Özel durumlar har�c�nde (etk�nl�k,
grup konaklamaları vb) kend�

çadırınızla konaklayamıyorsunuz.



Wİ-Fİ VAR MI?



Evet var :)



ODALARDA VE CADIRLARDA
DEĞERLİ EŞYALARIMIZI

KOYABİLECEĞİMİZ KASA VAR MI?



Hayır, yok. Güvenl� b�r bölged�r fakat
bungalovlarınızın kapılarını ve

çadırlarınızda k� saklama dolab�nı
k�l�tl� tutmanızı tavs�ye eder�z.



DUŞLARDA SICAK SU VAR MI?



Bungalovların duşlarında ve ortak
duşlarda sıcak su var. Plaj duşlarında

yok.



PLAJ, DUŞLAR VE 
WC ÜCRETLİ Mİ?



Konaklama ve günüb�rl�k
m�saf�rler�m�z �ç�n ücrets�zd�r.

Dışarıdan gelenler �ç�n kullanıma
açık değ�ld�r. 



TESİSTE ÖZEL KIYAFET
UYGULAMANIZ VAR MI?



Kıyafet serbest. Den�z kenarında
doğal ve rahat b�r ortamda

olacağınızı unutmayın. Kıyafet
seç�m�n�z de buna uygun olab�l�r.
Motto muz “şort-t�şört-terl�k” :)



TESİSTE GÜNDÜZ VE GECE HAVA
DURUMU NASIL?



Gündüzler� N�san’dan �t�baren
gezmeye, Mayıs’tan �t�baren den�ze
g�rmeye uygundur. N�san ve Mayıs
aylarında geceler� ser�n olur. Çadır
m�saf�rler�m�z�n buna uygun şek�lde

gelmes�nde yarar var. Temmuz,
Ağustos aylarında dah� geceler�

kl�ma �ht�yacı olmayab�l�r. Ayrıca yaz
boyunca gündüzler� haf�f eser ve bu

nedenle bronzlaşmak �ç�n çok
uygundur. Güneş�n sıcaklığını

h�ssetmeden, hızlı bronzlaşırsınız.
Güneş krem� kullanmayı �hmal

etmey�n :)



NE GETİRMEM GEREKİYOR?



s�vr�s�nek kovucu losyon
güneş krem�
alerj� krem�
rahat ayakkabılar
“şort-t�şört-terl�k”
Güneş gözlüğü
sevd�kler�n�z
taşınab�l�r b�r şarj c�hazı
cep veya d�züstü b�lg�sayarınızı
şarj etmek �ç�n adaptör
(gerek�rse)
güzel enerj� 
ve �y� duygular :)



EVCİL HAYVANLARA İZİN
 VERİLİYOR MU?



EVET
 
 



ENGELLİ ERİŞİMİ VAR MI?



WC’lerde ve duşlarda yok. Plaj, kafe
ve bar da var. Engell� m�saf�rler�m�z

rahatlıkla konaklayab�l�yor.



TAKSİ,TOPLU ULAŞIM YADA
TRANSFER HİZMETİ VAR MI?



Evet var



OTOPARKI VAR MI, ÜCRETLİ Mİ?



Evet var, ücrets�z.



YANITINI MERAK ETTİĞİNİZ TÜM
SORULAR İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME

GEÇİN


