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  2020 HOTEL INFORMATIE  & ULTRA ALL INCLUSIVE CONCEPT 
We blijven de officiële covid19-maatregelen op de voet volgen en nemen overeenkomstig maatregelen. Op 

basis van instructies van de lokale gezondheidsautoriteiten en Turkse overheid kunnen de 
voorzorgsmaatregelen veranderen. (In geel de aanpassingen ivm Covid19) 
 

LIGGING 
 

KEFALUKA Resort is gevestigd op een oppervlakte van 50.000 m2. Afstanden vanaf het hotel: 
Turgutreis centrum en jachthaven  :  10 km  
Bodrum centrum    :  25 km  
Milas Bodrum luchthaven   :  60 km 
Dalaman luchthaven   : 225 km  
Izmir luchthaven    : 260 km 

 

HOTEL & KAMERS  (Deze zomer zal Kefaluka aan beperkte capaciteit openen) 
 

Aantal kamers: 384  Aantal bedden: 900 
Hotel      :  bestaat uit een hoofdgebouw met 8 liften waarvan 4 met panoramisch zicht 
Standaard kamer :  152 
Familiekamer  :  120 
Connecting kamer :   20 (40 standaard kamers) 
Deluxe kamer   :   12 
Mindervaliden kamer  :     4 
Junior Suite  :   26 
Suite   :   16 
Residence   :   12 
Exclusive residence :    2 (alle residenties hebben zeezicht) 
95% van de kamers hebben zeezicht.  
 

 

 

KAMER TYPE RESIDENCE 
EXCLUSIVE 
RESIDENCE 

m2 126 186 

Maximum aantal personen 4 6 

Balkon en terras   

Aantal slaapkamers 2 3 

Aantal badkamers 2 3 

Butler kamer en badkamer 1 1 

WC 2 4 

Bad 1 1 

Jacuzzi  1 

Haardroger ( +110 watt)   

Directe telefoonlijn   

Telefoon in badkamer   

Individuele airconditioning   

Mini-bar   

Kluis   

TV (satelliet)   

Radio (via TV )   

Trap   

Tussendeur   

Privé zwembad   

Gemeenschappelijk zwembad (privé-deel)   

Waterkoker + thee & koffie set up   

Espresso apparaat   

Vloerbekleding LAMINAAT LAMINAAT 

Handdoekwissel ELKE DAG ELKE DAG 

Lakenwissel ELKE DAG ELKE DAG 

Kamer schoonmaak ELKE DAG ELKE DAG 

Turndown service ELKE DAG ELKE DAG 
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KAMER TYPE 
STANDAARD 

KAMER 
FAMILIE 
KAMER 

DELUXE 
KAMER 

MINDERVALIDEN 
KAMER 

CONNECTING 
KAMER 

JUNIOR 
SUITE 

FAMILIE 
SUITE 

m2 27 30 – 34 36 27 27 52 – 56 48 - 79 

Maximum aantal personen  2 + 1 2 +2 2 + 1 2 + 1 2+1 2 +1 2 +2 

Balkon of terras         

Slaapkamer         

Badkamer        

WC        

Douche        

Bad        

Haardroger         

Directe telefoonlijn        

Telefoon in badkamer        

Centrale airconditioning        

Mini-bar        

Waterkoker, koffie & thee set up        

Kluis        

TV (satelliet)        

Radio (via TV)        

Tussendeur        

Vloerbekleding LAMINAAT LAMINAAT LAMINAAT LAMINAAT LAMINAAT LAMINAAT LAMINAAT 

Handdoekwisel ELKE DAG ELKE DAG ELKE DAG ELKE DAG ELKE DAG ELKE DAG ELKE DAG 

Lakenwissel OM DE DAG OM DE DAG OM DE DAG OM DE DAG OM DE DAG ELKE DAG ELKE DAG 

Kamer schoonmaak ELKE DAG ELKE DAG ELKE DAG ELKE DAG ELKE DAG ELKE DAG ELKE DAG 

 
SPA & VERZORGING CENTRUM  (GESLOTEN) 
 

Op weg naar innerlijke rust door massages… Verwen uw lichaam met één van de ontspanningsmassages van het spa & beauty centrum en 
breng zo lichaam en geest weer in balans en stap daarna de wereld weer volledig zen tegemoet.  
 

 18 massagekamers 

 VIP sauna, stoomkamer, jacuzzi 

 2 sauna’s 

 Stoomkamer 

 Turks bad  

 Speciale scrubkamer 

 Sneeuw en ijs fontijn 

 Relaxerende ruimten 

 Huid- en lichaamsverzorging  

 Dompelbad 

 Overdekt zwembad (125 m2) 

 Overdekt kinderbad 

 Overdekte jacuzzi 

 Vitamine bar 
 
STRAND EN ZWEMBADEN 
 

 1000 m2 - hoofdzwembad  
 325 m2  - activiteitenzwembad  
 430 m2 -  aquapark met 5 glijbanen (openingstijden: 10:00-12:00 / 15:00-18:00) (3 van de 5 glijbanen zijn geopend) 
 Nieuw ! Spray park voor kinderen 
 160 m2 -  kinderzwembad 
 90 m2  -  hydro masssage zwembad 
 125 m2 -  overdekt zwembad (verwarmd, seizoensgebonden) (Gesloten) 
 Overdekt kinderzwembad. (Gesloten) 
 Privé strand (440 m) met zand & kiezel aangelegd 
 Kinderstrand 
 1000 m2 privé pier 
 6 strandpaviljoenen   
*****Het overdekt zwembad wordt enkel verwarmd in het voor- en naseizoen (Gesloten) 

 

 
 
HUISDIEREN 
 

Huisdieren zijn niet toegelaten. Er bevindt zich een professioneel pension voor honden en katten op een afstand van 15 km van het hotel.  
 
WINKELS 
 

Fotograaf, kapsalon (Gesloten) , souvenirwinkels etc, bevinden zich in de “Bodrum straat” van het hotel, gelegen op verdieping B7. 
 
DOKTER 
 

24 uurs medische service beschikbaar. Medische zorg is beschikbaar volgens de prijslijst van het ziekenhuis 
 
ACCEPTATIE VAN CREDITCARDS 
 

Visa, Mastercard, Eurocard en Amex 
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GUEST SERVICES 
 

 Transfer  

 Overdekte en niet overdekte parking 

 Conciërge en adviesdiensten  

 Geldwissel (receptie) 
 
VOOR UW GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
 

 Brandmeldinstallatie 
 24 uur beveiliging 
 Camerasysteem in openbare ruimten (+ Infra-rood camera om te lichaamstemperaturen te meten bij aankomst) 

 Lijfwacht aan het strand 
 In alle openbare ruimtes zijn er waarschuwingsborden 
 Balkonhoogte is volgens de standaarden 
 Total Quality Management toepassingen en controles 
 HACCP-toepassingen en-controles 

 
EXTRA ALGEMENE COVID 19 GEZONDHEIDSMAATREGELEN 

 Disinfectieve producten voor de handen zijn overal in het hotel aanwezig. 
 In contact met andere gasten en personeel zijn onze gasten verplicht steeds een mondmasker te dragen. 
 Bij aankomst verkrijgen onze gasten een mondmasker. 

 De ‘Social Distance’ regel van 1,5m moet ten alle tijden gerespecteerd worden. Het hotel is hier aan aangepast. 
 Er zullen regelmatig controle’s van lichaamstemperatuur gehouden worden. Wij vragen onze gasten vriendelijk 

voor hun medewerking.  
 Wij aanvaarden geen bezoek van vrienden & familie welke niet in ons hotel verblijven.  

 Wij aanvaarden geen ‘dagpas’ – gasten. 
 

Voor verdere vragen en meer gedetailleerde informatie kan u op onze website de covid 19 hotel 
gids terugvinden. 

 
 

 
VERGADERZALEN 
 

Met zijn 576 m2 en 372 m2 kolom-vrije hallen, workshop kamers en vergaderzalen met groot foyer, staat Kefaluka Resort klaar voor het 
organiseren van verschillende evenementen. Alle zalen bevinden zich op de zelfde verdieping. Vast en draadloos internet is beschikbaar in 
alle ruimten. 
 

NAAM 
LENGTE  

(mt.) 

BREEDTE 

(mt.) 

HOOGTE  

(mt.) 

OPPERVLAKT

E  (m2) 

RECEPTIE BANKET THEATER KLAS 

(capaciteit) (capaciteit) (capaciteit) (capaciteit) 

OVIT BALZAAL 18,00 32,00 3,90 576,00 720 420 580 400 

OVIT FOYER   225,00   

SENAT VERGADERZAAL 12,00 31,00 3,50 372,00 465 230 470 284 

SENAT FOYER   130,00   

EUROMOS WORKSHOP 5,50 6,25 3,90 34,38 42 25 42 28 

IASOS WORK SHOP 4,00 7,00 3,90 28,00 12 PERSOONS VERGADERTAFEL 

TERMERA WORK SHOP 4,00 7,00 3,90 28,00 12 PERSOONS VERGADERTAFEL 

DISCO 15,00 15,00 3,90 225,00   

BIOSKOOP 10,00 13,00 3,90 130,00     50   

VIP BIOSKOOP 10,00 13,00 3,90 130,00     18   

AMFITHEATER        720   450   

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAAL 
 

 Barcovision 
 Bioskoop 
 Flipchart 
 Projekter 
 Geluids- en lichtsysteem 
 Microfoons (vast & draadloos) 
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 Kraag- & Lessenaarmicrofoon  
 Lessenaar 
 Verplaatsbaar podium 
 Senat vergaderzaal kan opgesplitst worden 
 DVD – VCD player 
 Voice Recording System 

 
 Regelmatige desinfectie van de omgeving (binnen en buiten) 

 
 
 

DIENSTEN INBEGREPEN IN HET ULTRA ALL INCLUSIVE CONCEPT 
 
KAMERS 
 

 Minibar wordt dagelijks 1 x gevuld met water, bruiswater, frisdrank en bier 
 Kluis 
 Babybed 
 Centraal A/C systeem (de werktijden van de airconditioning is seizoensgebonden)     
 Internettoegang met of zonder kabel 

 
RESTAURANTS  EN BARS 
 

 

****In het Ultra All Inclusive concept zijn frisdranken, lokale alcoholische dranken en sommige geïmporteerde alcoholische 
dranken 24u/24u inbegrepen 
**** Geïmporteerde wijn en kelderwijnen,  geïmporteerde champagne, luxe dranken (12 jarige whisky, cognac en luxe 
likeur, enz.) vallen niet onder het ultra all inclusive concept.  
****Late snack tussen 00u00 en 07u00 enkel beschikbaar in het Zuzu restaurant 
****De openingstijden van bars en restaurants, uitgezonderd het hoofdrestaurant, zijn seizoensgebonden  
****De openingstijden van de restaurants en bars zijn afhankelijk van het aantal gasten. 
 
Kefalonya hoofdrestaurant 
Gasten zijn verplicht een mondmasker te dragen en achter de gemarkeerde lijnen te blijven. Ons personeel zal ons gasten 
bedienen.  

 07:00 – 11:00  open buffet ontbijt  
 12:30 – 14:30  open buffet lunch 
 19:00 – 21:30  open buffet avondmaal 
*** Verse fruitsap tijdens het ontbijt inbegrepen 
*** Bij het ontbijt worden in het hoofdrestaurant geen alcoholische dranken geserveerd 
*** In het hoofdrestaurant worden geen geimporteerde dranken geserveerd 
*** Drank aan tafel bediening mogelijk 
*** Geen gebottelde drank geserveerd in de bars 
 

A La Carte Restaurants 
 

 “Meyhane“ (vis restaurant)      19:30 – 22:00 

 “Shifeng“ (Chinees restaurant) (Gesloten)                 19:30 – 22:00 
 “Luna Piena” (Italiaans restaurant)                              19:30 – 22:00 
 “Kebabi” (Turks restaurant)                              19:30 – 22:00 
 “El Sombrero“ (Mexicaans restaurant(Gesloten)             19:30 – 22:00 

 
**** 1 diner gratis bij een verblijf vanaf min.5 nachten *enkel met reservatie.(Telefonisch en 1 dag op voorhand)  
Extra kost bij een verblijf van minder dan 5 nachten. 
****A la carte restaurants kunnen bepaalde dagen van de week sluiten of indien er een thema avond in het hoofd restaurant is  
****A la carte restaurants zijn in het Agora gebouw gevestigd met open terras en de opening is afhankelijk van de weersomtandigheden. 
(1 Mei – 31 Oktober) – (‘El Sombrero’ is indoor) 
**** A la carte restaurants moeten vooraf gereserveerd worden en een minimum aantal reservaties is vereist. (Beperkt aantal plaatsen) 
**** Een kindermenu is enkel verkrijgbaar in het Italiaans restaurant. 
 
 
 
 
 
Pool bar 

 24u/24u  Alcoholische en niet-alcoholische dranken binnen het UAI concept 
Pier bar 

 10:00 – 18:00   Locale alcoholische en niet alcoholische dranken binnen het UAI concept 
 12:00 – 16:00 (snack)      Snack menu 
 12:00 – 16:00 (snack)      Wafels 

Island bar 

 11:00 – 00:00   Alcoholische en niet-alcoholische dranken binnen het UAI concept 
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Cine bar (gesloten) 

 18:00 – 00:00   Alcoholische en niet-alcoholische dranken binnen het UAI concept  
                                       (enkel geopend tijdens regenachtig weer) 

W&B bar (gesloten) 

 18:00 – 00:00   Wijn en bier binnen het UAI concept 
Lobby bar 

 09:00 – 00:00   Alcoholische en niet-alcoholische dranken binnen het UAI concept 
 11:00 – 19:00  Lobby lounge patisserie corner 

Zuzu restaurant 

 12:00 – 18:00  Alcoholische en niet-alcoholische dranken binnen het UAI concept  
 12:00 – 18:00  (snack)     Snack menü 
 16:00 – 17:00  (snack)     Kumpir (gevulde aardappelen) 
 00:00  - 07:00  (snack)     Middernacht snack 

Zuzu kids restaurant (Gesloten) 
Gözleme (pannenkoeken) (behalve op zondag) 

 11:00 – 17:00 (snack) Variëteiten gözleme (Turkse pannenkoeken), Turkse thee, Ayran (botermelk), water. 
 12:00 – 16:00 (snack)      Döner  

Patisserie (Lokum) 

 08:00 – 16:00 (snack)      Variëteiten hartig en zoet gebak 
 12:00 – 18:00   Alcoholische en niet-alcoholische dranken binnen het UAI concept  
 12:00 – 18:00 (snack) Ijs 
 16:00 – 17:00 (snack)      Wafels      

Kebabi     

 11:00 – 17:00 (snack)      Variëteiten op pide & lahmacun (Turkse pizza’s en flatbrea met pikante vulling). 
Disco (Gesloten) 

 00:00 – 03:00  Alcoholische en niet-alcoholische dranken binnen het UAI concept 
 
Moonlight club 

 23:00 – 00:00  Alcoholische en niet-alcoholische dranken binnen het UAI concept 
 
ANIMATIE 

 Overdag soft animatie , activiteiten rond het zwembad en aquapark (Activiteiten in grotere groepen zijn niet toegestaan) 
 Avondshow in het amfitheater (capaciteit 450 personen) (Beperkt aantal plaatsen) 
 Activiteiten rond het zwembad in de avond    

 
AKTIVITEITEN – SPORT EN DIVERSE FACILITEITEN  (Activiteiten in grotere groepen zijn niet toegestaan) 

 Fitnesszaal (Met reservatie) 
 Tennisbaan, voetbalveld, squash & materiaal 
 Beachvolley 
 Basketbal en materiaal  
 Niet-gemotoriseerde watersporten 
 Windsurfen, catamaran, (certificaat vereist, max 1u/dag) 
 Boogschieten  
 Fietsen 
 Turks bad, sauna, stoombad, jacuzzi, sneeuw & ijs fontijn (Gesloten) 
 Handdoeken, parasols, ligstoelen gratis bij zwembad en strand 
 Backgammon, schaken, rummikub en kaartspelen (Niet toegestaan) 
 Tafeltennis 
 Darts 
 Billjart (Amerikaans, overdag) (Niet toegestaan) 
 Bioskoop (Gesloten) 
 Kids Club (leeftijd 4-12 jaar) en Teenage Club (leeftijd 12-18 jaar) (Gesloten) Alternatieve activiteiten worden 

aangeboden in openlucht. 

 Soft animatie overdag en avondanimatie (Activiteiten in grotere groepen zijn niet toegestaan) 
 Live muziek  (bepaalde dagen in de week)  
 Parkeren (overdekt en niet overdekt) 
 Draadloos internet  

 

DIENSTEN NIET INBEGREPEN IN HET ULTRA ALL INCLUSIVE CONCEPT 
 

KAMERS 
 

 Telefoon  
 Was-, strijk-en stomerijservice (extern bedrijf) 

 
RESTAURANT EN  BARS 
 

 24 uur room service 
 Alle verse fruitsappen buiten het ontbijt en de Vitamine bar 
 Geïmporteerde wijn en kelderwijnen,  geïmporteerde champagne, luxe dranken (12 jarige whisky, cognac en luxe likeur, enz...)  
 Strand paviljoenen  09:00-18:00  (ontbijt, tussendoortje, lunch, koffie/thee pauze, alcoholische en niet-alcoholische dranken van 

het UAI concept) 

http://www.kefaluka.com/
mailto:info@kefaluka.com


 

Barıs Manço Cad. No: 63 AKYARLAR - TURGUTREİS – BODRUM 
Tel: +90 252 311 03 90 Faks: +90 252 393 87 20   

 www.kefaluka.com  info@kefaluka.com 

 

 Waterpijp B7 
 
AKTIVITEITEN EN SPORT   (Activiteiten in groetere groepen zijn niet toegestaan) 

 Alle gemotoriseerde watersporten 
 Verlichting van tennisbanen en voetbalveld 
 Biljart: 3 band en Amerikaans (Niet toegestaan) 
 Bowling 
 Schietbanen 
 Spelen in het game center/young club die werken met munten en elektronische spelen 
 Kaartspelen, blackgammon, rummikub in gameroom (Niet toegestaan) 
 Massages, huidverzorging, manicure, pedicure, scrubs in het spa centrum (Gesloten) 

 Kapper (gesloten) 
 Dokter / verpleger 
 Telefoon / Fax 
 Winkels, mini-markt, souvenirwinkels, fotograaf etc. 
 Strandpaviljoenen  
 Transfers 
 Kinderopvang (vanaf 4 jaar) (Niet toegestaan) 
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