ŞİMDİ ÇOK DAHA
İYİ!
It’s a lot better!

OTEL SERVİSLERİ
HOTEL SERVICES

Sadelik ve zerafet üzerine kurulan benzersiz misafirperverlik yaklaşımımız dünya genelinde takdir görmektedir. Spor
salonu ve açık yüzme havuzundan, toplantı salonlarına, “Kidult’s Lounge”a kadar her yaştan misafirlerimiz için bir
yerimiz mevcut. Her türlü detayı önemseyen ekibimiz hizmetinizde.
Our unique approach to hospitality, one that is built on simplicity and elegance, is loved the world over. From the
gym and outdoor pool to the meeting rooms, to the Kidults’ Lounge, there is a place for everyone. And our teams,
known for their attention to detail, are always at hand.

Bu otel AccorHotels’in ağaçlandırma projesi olan Plant for the Planet programına destek vermektedir. Odanızdaki havluları
tekrar kullanarak yaptığınız katkılar ile son 6 yılda 4 milyondan fazla ağaç dikildi. Desteğiniz için teşekkür ederiz.
This hotel participates to the reforestation program Plant for the Planet. Thanks to your effort to reuse your towels, more
than 4 million trees have been planted for 6 years worldwide.

RESEPSİYON
Reception
•Yüksek hızlı kablosuz bağlantı
Wireless high flow Internet access

İnternet bağlantısını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Complimentary high speed wireless internet connection.
Daha fazla bilgi için lütfen resepsiyon ile iletişime geçiniz.
For more information, please contact reception.
•İş Merkezi / Business Center
“L” katında yer almaktadır. Yazıcı ve masa üstü bilgisayarlar her türlü ihtiyacınız
için kullanıma hazırdır.
It is located on the “L” floor. Access to the business centre is complimentary to our
guests and is available 24 hours.

ODA
Room
•Telefon / Phone
Dahili Aramalar./ Internal calls.
•Resepsiyon: Telefonun üzerindeki “Resepsiyon” veya “0” tuşuna basınız.
Reception : Please press “Reception” button or “0”.

•Oda Servisi: Telefonun üzerindeki “Oda Servisi” tuşuna basınız.
Room Service: Press “Room Service” button.

•Odadan odayı aramak için: 3 haneli oda numaraları için önce 5 tuşuna basınız ve sonra aramak
istediğiniz oda numarasını çeviriniz. 4 haneli oda numaraları için doğrudan aramak istediğiniz oda
numarasını çeviriniz.
Room to room: For 3 digit room numbers, dial 5 + room number. For 4 digit room numbers, dial room number
directly.

Dış Aramalar. / External calls.
•Dış hat alabilmek için 9 tuşuna basınız.
To obtain an external line: 9

•İstanbul Anadolu yakası arama: 9 + 0 + 216 + Telefon No
Istanbul Anatolian side calls: 9 + 0 + 216 + Phone Number

•Şehirlerarası arama: 9 + 0 + Şehir Kodu + Telefon No
National Calls: 9 + 0 + City Code + Phone Number

•Yurtdışı Aramalar: 9 + 00 + Ülke Kodu + Telefon No
International Calls : 9 + 00 + Country Code + Phone Number.

•Uyandırma Servisi / Wake up service

Resepsiyon / Reception
•Uyandırma saatini resepsiyona bildiriniz. Lütfen 0 tuşlayınız.
Inform the reception. Please press 0.

•Diğer Hizmetler / Other services
Kasa / Safe Box
Mini bar / Minibar
Su ısıtıcısı / Kettle
Çay-kahve - su ikramı / Complimentary tea, coffee and water

KAHVALTI
Breakfast
Size özel hazırlanmış kahvaltı seçeneklerimizden dilediğinizi seçebilir ve Lobby katında bulunan
Nov’ist Restaurant’ımızda alabilirsiniz.
Breakfast as you like! Choose the type of breakfast that suits you the best and enjoy your
breakfast at Nov’ist Restaurant which is located on Lobby floor.
•Erken Kahvaltı/ Early Riser
Sabah 04:00 – 06:00 saatleri arasında, Lobide, çeşitli atıştırmalıklar ve çay-kahve bulabilirsiniz.
As of 4:00 am, you may find a snack breakfast in the lobby.

•Ekspres Kahvaltı / City Breakfast
06:30 – 12:00 saatleri arasında barımızda alabileceğiniz hızlı ve pratik bir kahvaltıdır.
Enjoy a simple and quick breakfast at the bar, from 6:30 am to 12 noon

•Açık Büfe Kahvaltı / Buffet Breakfast
Zengin ve farklı seçenekler bulabileceğiniz açık büfemizde kahvaltı keyfini tadabilirsiniz.
*Açık büfe kahvaltı hizmetimiz Covid-19 önlemleri gereğince Yiyecek ve İçecek Departmanı ekibi
tarafından servis edilmektedir. Lütfen dilediğiniz ürünleri ekip arkadaşlarımızdan talep ediniz.

Take your time and enjoy a generous and balanced buffet breakfast at the Restaurant.
*Because of the Covid-19 precautions, our Open Buffet Breakfast service is going to be made by our Food
and Beverage Team. Please inform our restaurant staff about the products you wish to have.

Haftaiçi Weekdays : 06:00 am – 10:00 am
Haftasonu Weekends : 06:00 am – 11:00 am

Odaya Kahvaltı / In Room Breakfast

06:00 – 12:00 saatleri arasında kahvaltınızı oda servisi olarak talep ederseniz; talebinizden 15 dakika önce
telefonunuzda bulunan ‘’Oda Servisi’’ butonuna basarak Yiyecek ve İçecek Departmanı ekibimize ya da
Resepsiyon ekibimize bildirmenizi rica ederiz.
Available between 06:00 am – 12:00 am.
You can inform our Food and Beverage service team for your breakfast to be served as Room Service by
pressing on the “Room Service” button on your room phones or you can simply call our Reception team
and inform them 15 minutes before the requested time.

RESTORAN
Restaurant

Novotel’de ne zaman, nerede ve ne yemek istediğinize siz karar verirsiniz.
At Novotel, it is up to you to decide when, where and what you want to eat.

•Oda servisi / Room service
Oda Servisi Menüsü / Room Service Menu : 06:00 – 23:00
Gece Menüsü / Night Menu: 23:00 – 06:00

•Nov’İst Bar
Bar Menüsü / Bar Menu: 12:00 – 23:00
Gece Menüsü / Night Menu: 23:00 – 01:00

•Nov’ist Restaurant
Servis saatleri / Opening hours : 11:30 - 23:00

AÇIK HAVUZ
Outdoor Swimming Pool

1. katımızda yer alan açık havuz sadece yaz sezonunda faaliyette olup, özel
organizasyonlarda kapanış saati değişebilir.
*Sizlere en sağlıklı hizmeti verebilmek adına havuzumuz dip temizlik ve dezenfeksiyon
işlemleri sebebiyle Pazartesi günleri kapalı olacaktır.

Pool is not heated and is at service only in summer season.
Operation hours are subject to change in case of any special event.
*In order to offer you the safest service, on Mondays, our swimming pool is going to be closed
because of deep cleaning and disinfection work.

Açık olduğu saatler / Operating hours : 09:00 - 18:00
Kat / Floor : 1

FITNESS ve SPA
Fitness and Spa
Sağlık Kulübü In Balance By Novotel Wellness Center
Sağlık kulübü 1. katta yer almaktadır.
Wellness Center is on the 1st floor.
Açık olduğu saatler
Operating Hours : 06:00 – 22:00.
Sağlık kulübünde fitness, buhar odası, sauna ve açık havuzdan (sadece yaz
döneminde) ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.
Masaj için lütfen 2090’ı arayarak rezervasyon yaptırınız.

At the Wellness Center, you can enjoy complimentary use of steam room, sauna,
gym and outdoor swimming pool (summer only).
Please make reservation for massage by dialing 2090.
*Sizlere en sağlıklı hizmeti verebilmek adına Sağlık Kulübü dip temizlik ve dezenfeksiyon
işlemleri sebebiyle Pazartesi günleri kapalı olacaktır.
*In order to offer you the safest service, on Mondays, our Welness Center is going to be
closed because of deep cleaning and disinfection work.

DİNLENME VE AKTİVİTELER
Leisure and activities
Çocuk Oyun Alanı / Children’s Play Area
*Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni bir genelge yayınlanana kadar hizmet dışıdır. / Due to the precautions of
Covid-19, Children’s Play Area is closed until a new declaration of government.

3 – 8 yaş arası çocuklar için özel ayrılmış oyun alanımız lobi katındadır.
In the lobby, a space designed for children ages 3 to 8 years old.
-Otelimizden ayrılış saati 12:00’dir.
Resepsiyon 24 saat boyunca, acil durumlar dahil hizmetinizdedir.
-Room must be vacant by noon.
The reception desk is at your service 24 h/day, including all urgencies.

OTEL HİZMETLERİ
Services
Resepsiyonda / Available at The Reception
•Ücretsiz internet / Free Wifi
Yüksek hızda kablosuz internet erişimi. / Wireless high speed internet access.

•Bebekler için Malzemeler / Equipment for babies
Biberon ısıtıcı, bebek sandalyesi, bebek yatağı, alt değiştirme tablası Baby’s bottle warmer, high chairs,
baby cots, changing tables

Çamaşırhane Hizmetleri Laundry
•Çamaşır formunu doldurduktan sonra lütfen elbiselerinizi çamaşır torbasına yerleştiriniz.
Please use the laundry bag and the order form.

•Sabah 10:00’a kadar bırakılan malzemeler aynı gün saat 17:00’de,
10:00’dan sonra bırakılan malzemeler takip eden gün saat 17:00’de odanıza teslim edilir.
Laundry and dry cleaning requests turned in before 10:00 am are delivered back to you the same day at
5:00 pm. Requests given after 10:00 am are delivered back at 5:00 pm next day.

•Express servis için %50 fiyat farkı uygulanır. / Express service is available with %50 surcharge.

•Pazar günleri ve resmi tatillerde sadece express servis uygulanır. / On Sunday and public holidays only
Express service is available.

Diğer Hizmetler / Other Services
•Bagaj odası, çoklu priz, ütü/ütü masası, traş seti, diş fırçası seti, tarak, duş bonesi, her katta ayakkabı
cila makinası.
Luggage room, converter plug, iron/iron board, shaving kit, tooth brush kit, comb, shower cap, shoe
shine machine on each floor.

Daha fazlası için;
To find out more;
all.accor.com / novotelistanbulzeytinburnu.com

