
 

 

 
 
 ARES ENDAM  HOTEL  4* ALL INCLUSIVE 

 

Adres : 

Beldibi Mahallesi, Molla Musa Cd. No:2, 07994 

Kemer / ANTALYA 

Tel. : +90.242.606 12 90  

Mail : reservation@areshotels.com.tr 

Web  : www.areshotels.com.tr 

 

Huzuru , konforu , doğası ve güler yüzlü hizmet anlayışını bulacağınız Ares Endam Hotel‘e 

hoş geldiniz … 

Otelimiz ;  3  dönüm arazi üzerine kurulu olan  Endam Hotel, Sımsıcak günesin, en güzel 

maviler ile buluştuğu Antalya'nın Beldibi mevkisindedir. Her şey dahil sistemi ile 

çalışan ve 2002 yılından beri hizmetinizde olan otelimiz , en son 2020 yılında konfor 

ihtiyaçlarınızı ve tatil zevkinizi arttırmak ve size daha iyi hizmet verebilmek için 

bastan aşağı yenilenmiştir. Beldibi mevkisinde  bulunan Otelimiz, Antalya havalimanına 

35 km., Antalya şehir merkezine 20 km, Kemer Merkeze 15 km dir.  

Plaja 70 m uzaklıktadır. 



 

 

 

ODALAR ; 

 

ARES ENDAM BEACH HOTEL 125 ODA 

ARES ENDAM GARDEN HOTEL 35 

 

Otelimiz Ares Endam Beach Hotel ve Ares Endam Garden Hotel olmak üzere 2 bloktan 

oluşmakta olup Toplam 160 odası bulunmaktadır. Odalarımız da ; LCD TV ve Uydu 

yayınları, WC , Duş , Split klima, Saç kurutma makinesi, mini bar (boş)  bulunmaktadır. 

1 adet açık yüzme havuzu ve su kaydırağı, 

1 adet çocuk yüzme havuzumuz 

Bulunmakta olup havuz barımızda yudumlayacağınız içecekleriniz ile yazın keyfini 

çıkarabilirsiniz. 

1 Ana Restaurant bulunmakta olup zengin açık büfemiz ile sizlere hizmet sunmaktayız.  

Kırmızı ve Beyaz Şarap, Bira, Soft içecekler sunulmaktadır. 

Otelimiz 08:00 – 22:00 saatleri arasında her şey dahil sistemiyle konuklarımıza 4* hotel 

hizmeti vermekten keyif duyacaktır. 

 

ÜCRETSİZ HİZMETLERİMİZ ; 

 

➢ Hamam ( Belirtilen Saatlerde ), 

➢ Sauna( Belirtilen Saatlerde ), 

➢ Şemsiye   
➢ Minder, Şezlong 

➢ Safe Box  

   

   
 SAHİL ; 

 

 
➢ Şezlong, 

➢ Şemsiye,    
ÜCRETLİ HİZMETLERİMİZ ; 

 

➢ İmport İçecekler, 

➢  Mini Bar 

➢ Hamam ➢  
➢ Telefon ➢  
➢ İnternet ➢  
➢ Doktor ➢  
➢ Hemşire ➢  
➢ Hamamda Kese 

Köpük Masaj 

➢ Taze Sıkılmış Meyve 

Suları 

➢ Türk Kahvesi ➢  

 ➢  
 



 

 

KONSEPT ÖZELLİKLERİ ; 

 

Herşey Dahil Konsept Özellikleri 

➢ Kahvaltı (08:00 ile 09:30 saatleri arasında) 

➢ Geç Kahvaltı (09:30 ile 10:00 saatleri arasında) 

➢ Öğle Yemeği (12:30 ile 14:00 saatleri arasında) 

➢ Coffee Break  (16:30 ile 17:00 saatleri arasında) 

➢ Akşam Yemeği (19:00 ile 21:00 saatleri arasında) 

➢ Pool Bar (10:00 ile 22:00 saatleri arasında ) 

 

Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri açık büfe olup tesisin belirlemiş olduğu saatler 

ve markalar dahil ‘inde yerli Alkollü ve Alkolsüz içecekler ücretsizdir.  

 

ÖNEMLİ NOTLAR ; 

➢ Tesis Beldibi Merkez de yer almaktadır. 

➢ Yaz dönemi Herşey Dahil konsepti 22.00'e kadar geçerlidir. 

➢ Tesisin denize mesafesi yürüyerek 2 dakikadır. 

➢ Plajımız Kum ve küçük çakıl taşlarından oluşmaktadır.    

➢ Tesisin 160 odası mevcuttur. Std. odalar ortalama 22 m² genişliğindedir. 

➢ Gün boyu soft animasyon hizmeti vermektedir. 

➢ Tesisimize evcil hayvan Kabul edilmemektedir. 

 

 

 
All inclusive koncepti su isključivo informativnog karaktera, prosleđeni organizatoru 

putovanja od strane hotela i shodno tome hotel zadržava pravo izmene pojedinih stavki 

na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. 

 


