Değerli Misafirlerimiz,
SENTIDO Bültenimizi sizlere gururla sunuyoruz. Burada sizi, tatilinizi unutulmaz kılmak için çeşitli ve özel aktiviteler hakkında bilgilendirmek istiyoruz.
SENTIDO FLORA GARDEN TAKIMI olarak bülteninizi zevkle okumanızı diliyoruz.

Aktiviteler

5 Duyular Konsepti

A la Carte Restoran

Türkiye'yi ziyaret eden her tatilci
SENTIDO Hotels & Resorts 5
A la Carte Restoranlarımız ve
türk pazarlarını da ziyaret etmelidir.
Duyular Konsepti çalışıyor.
rezervasyon?
Baharatlar, hediyelikleri kıyafetler,
Dokunma: Dokunma güven ve
Steak Hause - Iskorpit Balık - Anadolu
meyveler ve diğer her şeyi bu
işaretlerin rahatlığına
ve Tepanyaki olarak 4 A la Carte
pazarlarda bulabilirsiniz.
dayanmaktadır.
Restoranımız bulunmaktadır.
Pazarlar:
Koku: Sesler duygularınızı harekete
Rezervasyonunuzu lütfen Holiday
Pazartesi: Manavgat Çarşamba:
geçirirse, kokular da anıları
Concierge'den yapın.
Avsallar ve Çolaklı Perşembe:
tetikleyebilir.
Manavgat Cumartesi: Alanya ve Duymak: Kumun denizinle birleştiği
Side
gibi ruh hallerinin ve duyguların da
müziği vardır.
Tat: Otellerimizin kalbi mutfaktır.
Görmek: Hatta dışarıdan otellerimiz
kendi büyüleyici ve özel olarak
tasarlanmış atmosferik aydınlatma
ile etkileyici bir manzara vardır.

Tenis

Spa & Wellness

Tatiliniz boyunca tenis ile fit kalın.
Rezervasyon için lütfen

Alışılagelmiş SPA hizmetinin ötesinde,
bedeninizi ve ruhunuzu
yenileyebilmeniz, doğanın bizlere
sunduğu imkânları sonuna kadar
kullanabilmeniz, daha sağlıklı ve
yüksek yaşam kalitesine ulaşabilmeniz
hedeflenerek, sizler için özel olarak
tasarlanmıştır.
SPA merkezimizde, misafirlerimize Zen
Felsefesi detayları ile bezeli Uzak Doğu
masajları, sultan bakımları, holistik
terapiler, doğal özlü güzellik bakımları
ve ayrıca Bali evlerinde açık havada
Uzak Doğu masajlarının yanı sıra,
sauna, buhar banyosu, macera duş ile

Biz, SENTIDO FLORA GARDEN Ekibi olarak iyi bir tatil dileriz!

Havva Durumu
7.05.2018

8.05.2018

9.05.2018

10.05.2018

11.05.2018

12.05.2018

13.05.2018

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Çevredeki Pazarlar
Manavgat Pazarı: Pazartesi ve Perşembe Günleri
Alanya Pazarı: Cuma Günleri

21°C

21°C

22°C

22°C

24°C

28°C

26°C

Side Pazarı: Cumartesi Günleri

Sosyal Medyada bizi takip edin

Ulaşım Bilgileri
https://www.facebook.com/Sentido-Flora-Garden-221801614502138/

Ayrıntılı dolmuş,taksi ve özel transfer tarifeleri için lütfen
Holiday Concierge ya da Resepsiyon başvurunuz.
https://www.instagram.com/floragardenhotels/

Manavgat’ a dolmuş her yirmi dakikada otelin karşından geçmektedir
(15 km). Son dolmuş 22.00 de Manavgat dan hareket etmektedir.
https://twitter.com/FloraGardenOtel

https://plus.google.com/102622001341271470193

Alanya’ ya dolmuş her yirmi dakikada otelin önünden geçmektedir.
(45 km). Son dolmuş 22.00 de Alanya dan hareket etmektedir.

https://www.youtube.com/channel/UCgxouVhkRCoJcAj1CTbX12w

Side’ ye dolmuş her yirmi dakikada otelin karşından geçmektedir.
Önce Manavgat’a gidilir. İkinci dolmuş ile Side ye geçilir (20 km).
Son dolmuş 22.00 de Manavgat dan hareket etmektedir.

https://www.pinterest.com/sentidofloragrd/

Antalya’ ya dolmuş her otuz dakikada bir otelin karşından geçmektedir
(85 km).
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