
 

 
 
 
 
 
 
Kumköy Mevkii P.K. 15 
Side-Antalya 
Tel.       : 0242- 756 09 00 (14 hat) 
Fax      : 0242- 756 09 14 
WEB     : www.novapark.com.tr 
E-Mail    : info@novapark.com.tr 
Kategori    : Beş Yıldızlı Hotel 
 
Konumu:  
Hotel Nova Park Türkiye'nin en seçkin turizm 
merkezi Side yakınında Kumköy Mevkiinde yer 
alır. Otelimiz Side’ye 4 Km, Manavgat’a 6 Km, 
Antalya Havaalanına 64 Km, Antalya şehir 
merkezine ise 70 Km mesafededir. Belek 
Uluslararası Golf sahasına 50 dakika mesafededir. 
Deniz mesafesi 200 m olup, denizden yararlanmak 
isteyen misafirlerimiz için tesisin Club Car servisi 
olan özel yolu mevcuttur. 
Odalar: 
Otelimizde 301 Standart, 21 Suite ve 4 adet 
özürlüler için olmak üzere toplam 326 oda 
bulunmaktadır. 
Yatak Kapasitesi: 
Toplam 850 yatak (Standart odalar: 750, Özürlü 
odaları: 8, Aile Odaları: 92). 
Standart Odalar: 18 m2 2 kişilik, 22 m2 ilave 
yataklı (2 yetişkin 2 çocuk konaklayabilme amaçlı) 
odaları ile son derece kullanışlı, uyumlu renk 
harmonisi ile döşenmiş, odalarda split klima, mini 
kasa (safe), küvetli banyo, saç kurutma makinesi, 
tuvalet, balkon, laminant parket zemin, mini 
buzdolabı, direkt telefon, TV (Uydu yayını) 
mevcuttur.  
Aile Odaları: Standart oda gibi döşenmiş, ara 
kapılı, iki odadan oluşmakta ve ikinci odada iki 
yatak bulunmaktadır. Toplam 4 yetişkin çok rahat 
konaklayabilmektedir, 35 m2 büyüklüğündedir. Tek 
tuvalet ve banyosu mevcuttur. 
Özürlü Odaları: Standart oda özelliklerine ek 
olarak tekerlekli sandalye ile tüm odanın rahat 
kullanımı düşünülmüş, banyo ve oda kapısı daha 
geniş, ayrıca duşta oturma imkanı sağlanmış olup, 
banyo aksesuarlarında bedensel engelli kullanımı 
için tutamaçlar yerleştirilmiştir. Avrupa Birliği 
standartlarındadır. 
Pansiyon Durumu: 
Her şey dahil (Açık büfe kahvaltı, geç kahvaltı, 
öğle ve akşam yemeği), çay/kahve & pasta saati, 
snack’ler, gözleme, yerli alkollü ve alkolsüz 
içecekler ücretsizdir. Taze sıkılmış meyve suları, 
dondurma ve ithal içecekler ücretlidir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Restaurant: Kapalı alan 500, açık alanı 175 
kişilik olmak üzere toplam 675 kişilik ve klimalıdır. 
A la Carte Turkish Kebap Restaurant & 
A la Carte Balık Restaurant & A la Carte İtalyan 
Restaurant: Ücretsiz olarak hizmet vermektedirler 
(rezervasyonlu). 
Patisserie: Kapalı alanı ve terası ile 100 kişiliktir. 
Barlar: Beach Bar (250 kişi), Lobby Bar (200 kişi), 
Havuz Bar (350 kişi), Snack Bar (120 kişi), Disco (150 
kişi)  
(Barlarımız 10:00-24:00 arası her şey dahil 
konseptinde olup 24:00’ten sonra ücretli olarak hizmet 
vermektedir, Lobby Bar 24 saat açıktır)  
Havuzlar: 
Otelimizde derinliği 1.40 m ile 1.46 m arası değişen ve 
750 m2`lik bir alanı kapsayan büyük yüzme havuz 
alanı,   35 cm derinliğinde çocuk havuzu, 2 adet 
kaydırağın mevcut olduğu 1.15 m derinliğinde 129 m2 

aktivite havuzu ve 1.70 m derinliğinde 136 m2 kapalı 
havuz ve 35 cm derinliğinde çocuk havuzu bölümü 
bulunmaktadır. 
Spor ve Eğlence:  
Geniş kadrolu profesyonel animasyon ekibi ile gece ve 
gündüz aktiviteleri, Pool Bar animasyon sahnesinde 
özel gece şovları., TV odası, Oyun odası, Kütüphane 
odası, Fitness salonu, masa tenisi, plaj voleybolu, dart, 
havalı tüfek, boccia, tavla, bilardo ve kağıt oyunları. 
Çocuklar: 
04-12 yaş arası çocuklar için oyun parkı ve Mini Club 
hizmetimiz mevcut olup, profesyonel animasyon 
ekibimiz tarafından özel çocuk şovlarımız ve 
oyunlarımız organize edilmektedir. 
Konferans Salonları: 330 kişilik ve 200 kişilik, ses 
sistemi ve Barkovizyon mevcuttur. 
Ücretli Hizmetler :  
Kiralık kasa, bilardo, Internet Cafe, masaj, masa tenisi 
(raket ve toplar), doktor, fotoğraf hizmeti, mini 
market, kuyumcu, gümüşçü  ve butik, su sporları (otel 
işletmesi dışında). 

   Ücretsiz Hizmetler:  
Hamam, Sauna, Havuz ve sahilde şezlong, minder ve 
şemsiye, plaj havlusu.  
Diğer: 24 Saat döviz bozdurma hizmeti, Visa, 
Master, Euro Card ile ödeme imkanları mevcuttur. 
Evcil hayvan kabul edilmemektedir.  
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