
 
--SIK SORULAN SORULAR-- 

1. TESİSİNİZDE YAŞ SINIRLAMASI VAR MI? 

Tesisimizde yaş sınırlaması yok. Ancak bebekler için mama sandalyesi, park yatak vb araçları temin 
edemiyoruz ve doğal bir ortamdayız. Bu vb durumlar sizin için sorun değilse bizim için sorun yok. 

2. TESİSİNİZDE GÜNÜBİRLİK KONAKLAYABİLİYOR MUYUZ? 

Evet tesisimizde günübirlik konaklayabilirsiniz. Şezlong kirası talep etmiyoruz. Kişi başı minimum 
harcama limitimiz var. 

3. AĞAÇ EVLER KAÇ KİŞİLİK ve İÇERİSİNDE NELER VAR? 

Ağaç evler 2 tip. 2 kişilik ve 4 kişilik. Her 2 tip ev de ilave yatak konularak +1 kişi kalabiliyor. Evlerin 
içerisinde buzdolabı, TV, klima, internet, duş, WC mevcut. Her evin balkonu ve önünde kendine ait 
bahçesi bulunuyor. Balkonlarında geniş bir koza salıncak uyumak için de uygun. 

4. LUX ÇADIRLAR KAÇ KİŞİLİK ve İÇERİSİNDE HANGİ İMKANLAR VAR? 

Lux Çadırlar 2 kişiliktir. Çadırlar demir iskelet üzerine yağmur ve güneş ışığını geçirmeyen açık renkli 
özel kumaşlar giydirilerek üretilmiş özel tasarım çadırlardır. Ahşap kaplı zemin üzerinde ve yerden 40 cm 
yükseklikteki çadırlar, içerisine böcek v.b. haşerat girmesini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. 
içerisinde gölgelik, yatak, ışık, elektrik ve önlerinde balkonu ve masa sandalye bulunmaktadır. Çadır 
misafirlerimiz ortak wc ve duşları kullanır. 

5. BUNGALOV ve ÇADIR KONAKLAMASI YAPTIĞIMIZDA FİYATA NELER DAHİL? 

Bungalov ya da çadır konaklaması yapan misafirlerimiz için kahvaltı, plaj kullanımı ücrete dahildir. En az 
3 gün ve üzeri konaklayan misafirlerimizin toplam harcamaları 750  ve üzeri olursa menu fiyatlarında 
%15 indirim uygulamamız vardır. Ayrıca gün içerisinde sürpriz ikramlarımız da vardır. 

6. EVLER ve ÇADIRLAR DENİZE YAKIN MI, SAKİN BATI’DA NELER VAR? 

Sakin Batı denize sıfır konumdadır ve kendine ait kumsal plajı vardır. Evinizden ya da çadırınızdan çıkıp, 
denize girebilirsiniz. Sakin Batı’nın içerisinde ayrıca kafe-bar ve restoran mevcuttur.  

 
 
 
 
Tüm (Google) müşteri yorumlarını görmek için lütfen tıklayın 

 

https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgsIxcPTgunT4Jq9ARAB/reviews?g2lb=2502405%2C2502548%2C4208993%2C4254308%2C4258168%2C4260007%2C4270442%2C4274032%2C4285990%2C4288513%2C4289525%2C4291318%2C4296668%2C4301054%2C4303480%2C4305595%2C4308216%2C4313006%2C4314846%2C4315873%2C4317816%2C4317912%2C4324289%2C4329288%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4292955%2C4316256&hl=tr&gl=tr&un=1&rp=EMXD04Lp0-CavQE4AkAASAE&ictx=1&sa=X&ved=2ahUKEwigqaS4k-_lAhWQxcQBHVerCkQQ4gkwF3oECA4QIA&hrf=KhYKBwjjDxALGBISBwjjDxALGBMYASgAggElMHgxNGJmYzk0YzVlZjI1NzczOjB4YmQzNTgyOWU5MDU0ZTFjNZoBJxolMHgxNGJmYzk0YzVlZjI1NzczOjB4YmQzNTgyOWU5MDU0ZTFjNQ&tcfs=EhoaGAoKMjAxOS0xMS0xOBIKMjAxOS0xMS0xOVIA


 
7. SAKİN BATI’NIN ORTAMI ve DENİZİ ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN MU, HAVUZ VAR MI? 

 
Sakin Batı’da mama sandalyesi, çocuk oyun alanı ve çocuklar için etkinlik ve havuz yoktur. Fakat kumsal 
plajı ve aniden derinleşmeyen denizi çocukların zaman geçirmesi için uygundur.  

8. NASIL REZERVASYON YAPABİLİRİZ? 

Rezervasyonu kesinleştirmeye karar verdikten sonra kanallardan direkt satın alabilir ya da manuel olarak 
rezervasyon için info@sakinbati.com adresine Giriş ve Çıkış Tarihlerinizi, misafir bilgilerini (Ad, Soyad ve 
TC Noları ile birlikte), tercih ettiğiniz ödeme yöntemini (kredi kartı ya da banka havale) ve özel bir 
isteğiniz olup olmadığını yazıyorsunuz. Gelen cevap mailine istinaden ödemenizi yaptıktan sonra, (banka 
havalesi ise dekontu tekrar eposta göndermelisiniz. Kredi kartı ödemeleri sisteme otomatik düşüyor) 
rezervasyonunuz kesinleşmiş oluyor. 

9. TESİSE GİRİŞ İÇİN NE GEREKİYOR? 

Bungalov ya da çadır konaklaması yapacak misafirlerimiz TC Vatandaşı ise kimlik belgesi (nüfus 
cüzdanı, ehliyet, pasaport) yabancı uyruklu ise pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Aksi halde 
konaklama yapamazlar.  

Günübirlik misafirlerimiz için kimlik ibraz zorunluluğu gerekli şartlar halinde vardır. Aksi halde 
gerekmemektedir. 

10. REZERVASYON İPTAL KOŞULLARI NELERDİR? 

Erken razervasyonlar haricinde rezervasyon tarihinden 15 gün öncesine kadar iptal edebilirsiniz. %20 
hizmet bedeli kesintisinden sonra kalan tutar tarafınıza iade edilir. 

15 günden daha az bir zaman kalırsa, her iki taraf için uygun olan tarihlere göre rezervasyonunuzu 
erteleyebiliriz. 

11. TESİSİNİZDE KREDİ ya da BANKA KARTI GEÇERLİ Mİ? 

Sadece Visa ve Master kart olan kredi ve banka kartları geçerlidir. 
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12. CAFE-BAR-RESTORAN MENÜLERİNİZDE NELER VAR? 

 
Sakin Batı. Slow Food anlayışını benimsemiş sağlıklı, makul bütçeli mutfağı ve detox içeceklerinden, 
nitelikli kahveye, alkollü içeceklerden meşrubata kadar her ihtiyacınıza cevap verebilecek kafe&barı ile 
akşamları özel müzikler ve eşsiz gün batımı eşliğinde denize sıfır noktada yemeğinizi yiyip, sohbet 
edebileceğiniz restoranında et-tavuk-balık çeşitlerinden, mezelere kadar, zeytinyağlılardan salata, köfte, 
hamburgere kadar zengin ve sağlıklı bir menüye sahiptir. Sakin Batı’da hiçbir şekilde hazır gıda 
kullanmıyoruz. Köftemiz ev yapımı, patates “anne patatesi”. Ayrıca şefimiz diyetinize özel yemekleri de 
özenle hazırlayabiliyor.  

13. VEJETARYEN VE VEGAN SEÇENEKLER VAR MI? 

Evet var. 

14. MENÜ FİYATLARINIZ NEDİR? 

İçecekler (Meşrubat - Çekirdek Kahve - Detox) 9  - 19  aralığında 

Yiyecekler 18 - 52 aralığında 

15. KONAKLAMA FİYATLARINIZ NEDİR? 

Lütfen linke tıklayın 

16. TESİSE DIŞARIDAN YİYECEK İÇECEK KABUL EDİYOR MUSUNUZ? 

Odanız ya da çadırınızın balkonunda ya da bahçesinde kendi içecek ve yiyeceklerinizi tüketebilirsiniz. 
Bunun haricinde kafe-bar ve plaj alanlarına (ortak alanlara) dışarıdan yiyecek ya da içecek kabul 
etmiyoruz. Günübirlik konaklamalarda hiç bir şekilde dışarıdan yiyecek ya da içecek kabul etmiyoruz. 

17. TESİSİNİZDE ALKOLLÜ İÇECEK SERVİS EDİYOR MUSUNUZ? 

Evet alkollu içki servisimiz vardır. Güncel içecek menümüzü görmek için lütfen tıklayın. 
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18. ODALARDAKİ VE ORTAK ALANLARDAKİ ÇEŞMELERDEN SU İÇİLEBİLİYOR MU? 

Yasal otoritenin önerisi içilebildiği yönünde. Fakat bu konuda tesis olarak bir sorumluluk kabul etmiyoruz. 

19. KENDİ ALKOLÜMÜ VEYA İÇKİLERİ GETİREBİLİR MİYİM? 

Odanızın ya da çadırınızın balkonunda ya da bahçesinde kendi içecek ve yiyeceklerinizi tüketebilirsiniz. 
Bunun haricinde kafe-bar ve plaj alanlarına (ortak alanlara) dışarıdan yiyecek ya da içecek kabul 
etmiyoruz. Günübirlik konaklamalarda hiç bir şekilde dışarıdan yiyecek ya da içecek kabul etmiyoruz. 

20. TESİSİNİZDE MOTOSİKLET VEYA BİSİKLET KİRALAMA HİZMETİNİZ VAR MI? 

Bisiklet ve kano kiralama hizmetimiz var. Motosiklet kiralama hizmetimiz yok. 

21. TEKNE YA DA YAT KİRALAMA HİZMETİNİZ VAR MI? 

Sakin Batı’da yok fakat çevrede bolca var :) 

22. HANGİ PARA BİRİMİNİ KABUL EDİYORSUNUZ? 

Turk Lirası ( ), USD ($), EURO (€) Kabul ediyoruz. 

23. KENDİ ÇADIRIMI GETİREBİLİR MİYİM? 

Özel durumlar haricinde (etkinlik, grup konaklamaları vb) kendi çadırınızla konaklaya mıyorsunuz. 

24. TELEFONUMU ŞARJ EDEBİLİR MİYİM? 

Bungalov ya da çadırınız da ve ortak alanlarda bu imkan var. 

25. TESİSİNİZDE Wİ-Fİ VAR MI? 

Evet var. 

26. ODALARDA VE ÇADIRLARDA DEĞERLİ EŞYALARIMIZI KOYABİLECEĞİMİZ KASA VAR 
MI? 

Hayır, yok. Güvenli bir bölgedir fakat bungalovlarınızın kapılarını ve çadırlarınızda ki saklama dolabinı 
kilitli tutmanızı tavsiye ederiz. 
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27. DUŞLARDA SICAK SU VAR MI? 

 
Bungalovların duşlarında ve girişteki duşlarda (wc lerin yanında olan) sıcak su var. Plaj duşlarında yok. 

28. PLAJ, DUŞLAR ve WC ÜCRETLİ Mİ? 

Konaklama ve günübirlik misafirlerimiz için ücretsizdir. Dışarıdan gelenler için kullanıma açık değildir. 

29. TESİSTE DÜZENLENEN ETKİNLİK İÇİN EKSTRA ÖDEME YAPMAMIZ GEREKİYOR MU? 

Etkinlik duyurusunda bu durum özel olarak belirtilir. 

30. TESİSTE ÖZEL KIYAFET UYGULAMANIZ VAR MI? 

Kıyafet serbest. Deniz kenarında doğal ve rahat bir ortamda olacağınızı unutmayın. Kıyafet seçiminiz de 
buna uygun olabilir. Motto muz “şort-tişört-terlik” :)  

31. TESİSTE GÜNDÜZ VE GECE HAVA DURUMU NASIL? 

Gündüzleri Nisan’dan itibaren gezmeye, Mayıs’tan itibaren denize girmeye uygundur. Nisan ve Mayıs 
aylarında geceleri serin olur. Çadır misafirlerimizin buna uygun şekilde gelmesinde yarar var. Temmuz, 
Ağustos aylarında dahi geceleri klima ihtiyacı olmayabilir. Ayrıca yaz boyunca gündüzleri hava eser ve 
bu nedenle bronzlaşmak için çok uygundur. Güneşin sıcaklığını hissetmeden, hızlı bronzlaşırsınız. 
Güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin :) 

32. NE GETİRMEM GEREKİYOR? 
● sivrisinek kovucu losyon 
● güneş kremi 
● alerji kremi 
● rahat ayakkabılar 
● “şort-tişört-terlik” 
● Güneş gözlüğü 
● sevdikleriniz 
● taşınabilir bir şarj cihazı 
● cep veya dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için adaptör (gerekirse) 
● güzel enerji ve iyi duygular :) 
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33. TESİSİNİZE NASIL ULAŞABİLİRİM? 

Araç ile : Marmaris'den Datça yoluna devam ediyorsunuz. 18. km'de sola (Bozburun - Selimiye yoluna) 
dönüyorsunuz. 12 km (Orhaniye'den) sonra virajı dönerken sağda tabelamızı göreceksiniz. 

Marmaris Otogarından : Turgutköy, Selimiye, Bozburun dolmuşları ile Turgutköy sahile ulaşabilirsiniz. 

Uçak ile : Dalaman Havaalanından Marmaris Otogarına ya da Marmaris'e (servis ya da kiralık araç ile) 
ulaştıktan sonra yukarıdaki tari 

34. EVCİL HAYVANLARA İZİN VERİLİYOR MU? 

EVET  

35. ENGELLİ ERİŞİMİ VAR MI? 

WC’lerde ve duşlarda yok. Plaj, kafe ve bar da var. 

TESİSİNİZDE TAKSİ,TOPLU ULAŞIM YADA TRANSFER HİZMETİ BULABİLİRMİYİM ? 

Evet bulabilirsiniz. 

36. OTOPARKI VAR MI, ÜCRETLİ Mİ? 

Evet var, ücretsiz. 
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