
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018 Yaz 
Genel Bilgiler 
 

• Adres  : Obagöl Mevkii. Mesut Caddesi. 07640 Oba/ Alanya/ Antalya. 
• Telefon   +90 242 514 06 04 
• Fax  : +90 242 514 06 25 
• Web  : www.obastarhotel.com.tr 
• E-posta  : info@obastarhotel.com.tr 

: reservation@obastarhotel.com 
• Kategori  : 4 Yıldız  
• Konsept  : Ultra Her Şey Dâhil 

 
Konum 
 
Oba Star Hotel&Spa, Alanya şehir merkezine 2,5 km uzaklıkta bulunan Oba Beldesi’nde kurulu,  kusursuz bir tatil için düşlediğiniz her detaya 
zahmetsizce ve çok kısa sürede ulaşmanızı sağlayacak bir oteldir. Otelimiz Oba çarşı merkezinde bulunmakta olup Oba Star Hotel den kolaylıkla 
Obada bulunana alışveriş merkezlerine ve restoranlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz.  Renkli gece hayatı ve alışveriş imkânları ile bilinen Alanya şehir 
merkezi ve İskele bölgesine sadece 10 dakika,  sakinliği ve doğayı tercih edenler için ise Dim çayı ve çevresine ulaşım sadece 15 dakikadır. 
Otelimize ait özel, küçük çakıl ve kum plajımız mevcut olup ana binadan sadece 80 m uzaklıktadır ve bir alt geçit vasıtasıyla rahatlıkla 
ulaşılabilmektedir. 
 
Önemli Merkezlere Uzaklıklar 
 

• Alanya    :    2,5 km 
• Antalya   :   130 km 
• Antalya Havalimanı  :   125 km 
• Gazipaşa Havalimanı :     35 km 
• Dim Mağarası  :       5 km 
• Damlataşı Mağarası :       5 km 
• Cleopatra Plajı  :       5 km 
• Hastane   :       3 km 
• Eczane   :    0,1km 

 
Konaklama  
 
Oba Star Hotel&Spa, unutulmaz bir tatil geçirmenizi sağlayacak özelliklere sahip 213 modern oda, restoran, pastane, lobi bar, kütüphane, havuz 
bar, 2 adet açık havuz ve 1 adet çocuk kaydıraklı çocuk havuzu, SPA center, fitness center, özel plaj, animasyon, toplantı salonu, doktor ofisi gibi 
alanlar ve güler yüzlü,  profesyonel çalışanları ile hizmet vermektedir. 
 
Odalar    
 
Oba Star Hotel&Spa, 213 odaya sahip olup, 181 adet Standard oda, 25 adet balkonsuz oda,  5 adet bağlantılı oda ve 2 engelli odasından 
oluşmaktadır. Tüm odalarımızda klima, telefon, saç kurutma makinesi, mini bar, uydu yayınlı TV, kablosuz internet bağlantısı, kartlı anahtar ve 
güvenlik sistemi, elektronik değerli eşya kasası,  yangın ihbar sistemi ve banyoda telefon standarttır.  
 
• Standart Oda 

 
• Ekonomik Oda 

 

: Odalarda 1 adet çift kişilik yatak veya 2 adet tek kişilik yatak  yada 1 adet çift kişilik 
yatak,1 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır.  

 
: Balkonsuz (Fransız balkonlu) oda tipinde 1 adet çift kişilik yatak bulunmaktadır.  
 

• Bağlantılı Oda Arada bağlantı kapısı bulunan iki ayrı standart odadan oluşmaktadır. Aile odaları max. 
4kişilik konaklamalara müsait olmaktadır. Odalarda 1 adet çift kişilik yatak, 2 adet tek 
kişilik yatak bulunmaktadır.  

  
• Engelli Odası :  Otelimizin 1. katında yer alan, engelli misafirlerimizin rahat hareket etmelerini    

 sağlayacak, ulaşımı kolay yatak odası, banyo ve tuvaleti özel tasarlanmış 
odalarımızdır. 

  
 



 

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 
 
Oba Star Hotel&Spa, Ultra Her şey Dahil Konseptinde hizmet vermektedir. Bu kavram dâhilinde misafirlerimize sunulan yiyecek – içecek hizmetleri 
ve alanları aşağıda detaylandırılmıştır. 
*Servis saatlerinde değişiklik olabilir. 
 
Temel Öğünler 
 

• Kahvaltı  : 07.00 – 09.30  Açık Büfe  Oba Star Restoran 
• Geç Kahvaltı : 09.30 – 10.00   Açık Büfe  Oba Star Restoran 
• Öğlen Yemeği : 12.30 – 14.00  Açık Büfe  Oba Star Restoran 
• Akşam Yemeği : 19.00 – 21.30  Açık Büfe  Oba Star Restoran 
• Gece Yemeği : 23.30 – 00.30  Mini Büfe  Oba Star Restoran 
• Gece Kahvaltısı : 01.00 – 06.00  Mini Büfe  Oba Star Restoran 

 
Mezeler, Aperatifler ve Sizin için Seçtiklerimiz 
 

• Snack ve Aperatif Servisi 11.00 – 18.00 Self Servis Plaj Bar 
• Dondurma Arabası  16.00 – 17.00 Self Servis Havuz Bar (Haftada 2 gün) 
• Snack   11.00 – 18.00 Self Servis Havuz Bar 
• Gözleme   11.00 – 18.00 Self Servis Plaj Bar 
• Çay / Pasta Saati  10:00--18:00            Self Servis Pastane 

 
Barlar 

• Havuz Bar  10.00 – 00.00 Tüm alkollü ve alkolsüz içecekler 
• Plaj Bar   10.00 – 18.00 Alkolsüz içecekler bira ve bardak şarap ücretsiz 
• Restoran Bar  24 saat açık Tüm alkollü ve alkolsüz içecekler 

*Taze sıkılmış meyve suları, paket dondurma, bazı alkollü içecekler, Türk kahvesi ücretli servis edilir. 
 
Mini bar 
 
İlk girişlerde kola, fanta,  su ve soda mevcut olup, ücretsizdir. 
 
Aktiviteler – Sof Animasyon 
 

• Günlük spor aktiviteleri –Dart, masa tenisi. 
• Akşam Show’ları – Skeçler, yarışmalar, Türk gecesi, canlı müzik, sihirbaz, ateş show gibi profesyonel gösteriler. 
• Mini Kulüp – 4 – 12 yaşındaki çocuklar için / Açılış Saatleri: 10.00 – 12.30 ve 14.30 – 17.30 
• Çocuklara özel alanlarda özel hazırlanmış oyunlar, yarışmalar, mini disko 
• Su sporları – Sörf, su bisikleti, kano, muz, parasalın, su kayağı, jet ski (Ücretli) 
• Araç kiralama. (Ücretli) 

 
Sağlık Kulübü – SPA Center 
 

• Türk hamamı 
• Fitness salonu 
• Sauna – Buhar Odası 
• Güzellik salonu - cilt ve vücut bakımı, anti-aging programları, aroma, detox, relax bakımlar. (Ücretli) 
• Masaj – Aromatik masajlar, bitkisel masajlar, kese köpük masajı, uzak doğu masajları, egzotik masajlar. (Ücretli) 

 
Ücretsiz Servis ve Aktiviteler 

• Ultra Her şey Dahil Konsepti kapsamında sunulan temel öğünler,  dondurma, gözleme, Aperatif servisi, yerli ve bazı yabancı alkollü ve 
alkolsüz içecekler.  

• Sadece ilk girişlerde mini barda Kola, fanta,  su ve soda mevcut bulunmaktadır.  
• Çocuklar için yüzme havuzu ve su kaydırakların kullanımı. 
• Fitness Salonu. 
• Internet Cafe. 
• Animasyon aktivitelerine katılım.  
• Çocuklar için mini kulüp. 
• Şemsiye, şezlong, plaj havlusu. 
• Odalarda ve lobi ’de kablosuz internet bağlantısı. 
• Bebek arabası, mama sandalyesi. 
• Odalarda elektronik değerli eşya kasası.  
• Park yeri. 
• Evlilik  ve doğum günleri gibi özel günlerde odaya meyve sepeti ve şarap ikramı. 
• Balayı çiftleri için sürprizler. 

 
Ücretli Servis ve Aktiviteler 

• Oda servisi 
• Bazı ithal içkiler, paket dondurmalar, taze sıkılmış meyve suları,Türk kahvesi 
• Telefon, fax, 
• Araç kiralama, kuaför, motorlu ve motorsuz su sporları, fotoğrafçı, doktor 
• Masaj, kese, cilt bakımı, wellness hizmetleri 
• Çamaşır yıkama, kuru temizleme, ütüleme 


