HAVUZ KART KURALLARI












Günlük giriş kartına yüklenen para puanlar 30 Eylül tarihine kadar geçerlidir. Kullanılmayan
tutar belirtilen tarihten sonra otel içerisinde herhangi bir bölümde kullanılamaz.
Kart içerisinde bulunan tutar sadece havuz bar yiyecek ve içecek harcamalarında geçerlidir.
Kartın kaybolması halinde lütfen havuz yetkililerine bilgi veriniz.
Kart içerisindeki para tutarı herhangi bir şekilde devredilemez.
Günlük giriş ücreti hafta içi 120,00 TL, hafta sonu 150,00 TL’dir. Günlük giriş yapılan her
seferde günlük giriş ücretine dâhil olan hafta içi 30,00 TL, hafta sonu 50,00 TL yiyecek ve
içecek harcamaları için yüklenecektir.
Havuz Bar 08.30 – 18.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Otel misafirleri haricinde Havuz Bar’da kredili ödeme kabul edilmemektedir.
Havuz alanına dışarıdan yiyecek içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır. Karta yüklenen kredi
haricinde nakit veya kredi kartı ile alışveriş yapılamayacaktır.
Bilkent Otel idaresi herhangi bir yaralanma veya para/eşya kaybından sorumlu tutulamaz.
Havuz çalışma saatleri: Pazartesi günleri: 11.00 – 20.00 Diğer Günler: 07.00 – 20.00’dir.
Havuzbaşı organizasyonu olduğu günler kapanış saati 16.30’dur.
Anneler ve babalar çocukların davranışlarından sorumludur. 12 yaşından küçük çocuklar
aileleri yanlarında olmadan havuza giremezler.
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Money points uploaded to the daily entry card are valid until 30 September. The unused
amount may not be used in any section within the hotel after the specified date.
The amount in the card only applies to food and beverage expenditures of the pool bar.
Please inform the pool authorities if the card is lost.
The amount of money in the card cannot be transferred in any way.
Daily entry fee is 120, 00 TL on weekdays and 150, 00 on weekends. In weekdays, 30, 00 TL,
on weekends 50, 00 TL of the entrance fee, can be spended at the Pool Bar.
The Pool Bar is open from 08.30 to 18.30.
Except for hotel guests, no credit payment is accepted at the Pool Bar.
It is strictly forbidden to bring food from outside to the pool area.
Bilkent Hotel management cannot be held responsible for any injury or loss of money /
valuables.
Pool opening hours: Mondays: 11.00 - 20.00 Other Days: 07.00 - 20.00. If there is a poolside
organization, closing time of the Pool is 16.30.
Mothers and fathers are responsible for children's behavior. Children under 12 years of age
cannot enter the pool without their parents.

