
Otel Bilgisi 

Club Shark Hotel Bodrum Gümbet'te hizmet vermektedir. Deniz yalnızca 400 metre 

mesafededir.  

Turizm bakanlığına bağlı 4 yıldızlı bir oteldir. 

Otelden plaja, otelin belirlemiş olduğu saatlerde gidiş ve dönüş ücretsiz servis hizmeti 

sağlanmaktadır.  

Otel Özellikleri 

Gümbet merkezinde, barlara sokağına ve denize yakın konum 

Havuz ve Plaj Olanakları: 

Otelden plaja, otelin belirlemiş olduğu saatlerde ücretsiz servis hizmeti 

sağlanmaktadır. Bu plajda şezlong ve şemsiye ücretsiz olup, yiyecek ve içecekler 

ücretlidir. Shuttle servis saatlerini resepsiyondan öğrenebilirsiniz. 

Bunun yanı sıra otelde açık yüzme havuzu ve çocuk havuzu da bulunmaktadır. 

Aktiviteler: 

Havuz Oyunları – Türk Hamamı – Sauna – Aletli Spor Salonu – Masa Tenisi – Soft 

Animasyon – Bilardo 

Yaz sezonunda Ücretsiz Hizmetler: 

Aletli Spor Salonu –Masa Tenisi – Bilardo – Dart - İnternet Köşesi – Odalarda ve 

genel alanlarda WI-FI –Türk hamamı ve sauna ( Türk hamamı ve sauna, açık olduğu 

saatlerde ve rezervasyon yapılarak kullanılır.) 

NOT: Oda içerisindeki mini barlar boş olup, sadece girişlerde 1,5 LT lik kapalı su 

ikram edilmektedir. 

Ücretli Hizmetler: 

İthal içkiler, her türlü kapalı şişe içecekler, dondurma, taze sıkılmış meyve suları, 

Türk kahvesi, doktor hizmetleri, kese köpük masaj, emanet kasası, telefon, çamaşır & 

ütü, bilardo ve plaj havlusu 

Not: 22.10.2022 - 30.04.2023 Tarihleri arasında tesisin Spa, Hamam, Havuz, Fitness 
ve Oyun Salonu alanları kapalı olacaktır.



Her şey Dahil Konsept : 

Kahvaltı      :  07:30 - 10:00   Snacks    : 15:00 -17:00 

Öğle yemeği       : 12:30 - 14:00    Çay saati   : 17:00 -18:00  

Akşam yemeği     : 19:30 - 21:30 

Açık büfe kahvaltı, öğle, akşam yemekleri,10:00-23:00 saatleri arasında tüm yerli 

alkollü alkolsüz içecekler otel misafirlerine ücretsiz olarak servis edilmektedir. 

23:00-10:00 arasında alınan tüm yiyecek ve içecekler, otel misafirlerine ücretli olarak 

servis edilmektedir. 

Oda Özellikleri 

Otel 105 oda kapasitelidir. Odaların her birinde; LCD TV, emanet kasası, WI-FI, saç 

kurutma makinesi, telefon ve mini bar bulunmaktadır. 

Yakın Merkezler 

Gümbet halk Plajına 400 m - Gümbet barlar sokağına 100 mt 

Bodrum’a giden dolmuş durağına 50 mt.- Bodrum merkezine 2 km mesafededir. 

Otel Olanakları 

 220 Volt
 Klima
 Havuz Bar
 Plaj
 Cafe / Bar
 Çocuk Havuzu
 Eğlence Etkinlikleri
 Fitness Merkezi
 Bagaj Odası
 Masaj Servisi
 Doktor Hizmetleri
 Açık Yüzme Havuzu
 Restoran
 Sauna
 Türk Hamamı
 Kablosuz İnternet
 İnternet Köşesi
 Plaj Havlusu
 Masa tenisi – Bilardo – Dart



Oda Olanakları 

 Split klima
 Banyo ( Yağmur Duş )
 Uydu Yayını
 Saç Kurutma Makinesi 
 Emanet kasa
 Mini bar ( boş ) 
 Telefon
 LCD Televizyon
 Kablosuz İnternet 
NOT:  Oda servisi hizmetimiz yoktur. 

https://www.dropbox.com/sh/akfxr7i3lpz26zu/AAAyXHYoikF1NARizuDixfVca?dl=0

