SİLLE SANAT SARAYI ÜYELER BULUŞMASI 2017
Değerli Arkadaşlar,
Bu yıl Sille Sanat sarayı (SSS) üyeler buluşması 27 – 28 – 29 Ekim 2017 günlerinde
Alanya’da Monte Carlo Otel’de yapılacaktır.
http://www.otelmontecarlo.com/
28 Ekim 2017 günü bot turu programı var. Bot turu sabah 10.00’da otelden hareketle
başlayacak.
Limana teknelere gidiş 10.30
Bot turumuz teknelerin limandan ayrılışı ve sırasıyla Alanya Tersanesi, Fosforlu Mağara,
Korsanlar Mağarası ve Alanya Kalesinin denizden panoraması şeklinde olacaktır. Tersane
ve Kleopatra pilajında demirleyip yüzme molaları verilecektir. Teknede yiyecek otelden
alacağımız kumanya ile sağlanacaktır. Alkollü veya alkolsüz içecekler teknede ekstradır.
Önemli Not:
Alanya buluşmasına katılacak üyelerin otel rezervasyonu yaptırırken tekne turuna
katılıp katılmayacaklarını bildirmeler gerekmektedir.

Konaklama ücreti (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, yerli yabancı,
alkollü, alkolsüz içecekler dahil) kişi başı günlük 24 EUR (Bugün için 90 TL).
SSS Üyeler buluşması programı içinde her zaman olduğu gibi yine bir sergimiz
olacak ve ayrıca Seyit Ali Ak Kupasında tur atlayan sunumlara yer verilecek.
Buluşmanın programı ilerleyen günlerde netleşecek ve sizlerle paylaşılacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için sillesanat@yahoo.com adresine yazabilir,
0.542.7342 888 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Yemek saatleri:
07:30—09:30 Kahvaltı Ana restaurant
09:30—10:00 Geç kahvaltı Ana restaurant
12:30—14:00 Öğle yemeği Ana restaurant
16:00—17:00 Kahve ve Çay saati Ana restaurant
19:30—21:00 Akşam yemeği Ana restaurant
23:30—00:00 Gece yarısı Çorbası Ana restaurant
11:00—18:00 Snacks Havuzbaşı Restaurant
Ücretsiz İçecekler
10:00—23:30 Havuz Bar

Tüm yerli alkollü ve alkolsüz içeçekler (Rakı,Şarap,Cin,Bira ve kutusuz meşrubat
v.b.(10:00 – 23:30) arası ücretsiz.

Ücretsiz Aktiviteler
-Darts
-Masa Tenisi
-Beach volleyball
-Çocuk Bahçesi
-Su kaydırağı
-Wi-Fi
Günlük 1,5 lt su ücretsiz
PLAJ NO:3
-Sahilde şezlong ve şemsiye ücretsiz.
Kahve, çay, su ve iki çeşit konsantre içecek ücretsiz
Ücretli Aktiviteler:
-Bütün import içecekler
-Dondurma
-Telefon, Fax
-Çamaşır yıkama,
-Masaj
-Su sporları (Bölgesel )
-Kiralık kasa (safe)
Mini Bar
Otel Kuralları:
Otelimize yeni gelen misafirlerimizin oda girişleri saat 14:00’dan itibaren yapılıp,
otelimizden ayrılma gününde en geç saat 12:00’a kadar Kredi hesapları ve
anahtarlarını teslim edeceklerdir.

