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Sıcak, huzurlu, güvenli, çevreye saygılı, uzun süreli ikamet edeceğiniz ve kendinizi  değerli hissedeceğiniz bir yaşam tarzı sizi bekliyor.  
Altın Yunus Homes, Ege kültürünü, misafirperverliğini, güler yüzünü ve konforu bir arada sunuyor. 

Unutamayacağınız, özleyeceğiniz ve tekrarlamak isteyeceğiniz bir yaşam tarzı ve kusursuz misafir deneyimi için sizi yeni evinizde ağırlamaya hazırız.   
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BEACH PLUS

Altın Yunus Homes - Beach Plus, 51 m² ve balkonlu,  2 yetişkin 
ve 2 çocuk veya 3 yetişkin ve 1 çocuk kişi kapasitelidir.
Odalarımız yatak odası ve açık mutfaklı oturma odasında 
oluşmaktadır. 
Yataklarımız çift kişilik olup ek yataklar çekyat, bebek yatakları 
ise park yataktır.  

Beach Plus odalarımız Altın Yunus sahilinde konumlandırılmış 
olup, havuzu ve plaja yakınlığı ile uzun dönem konaklama-
larınızda hijyen, güven, ferahlık ve konforu sizlere sunmaktadır.

Ücretsiz Aktivite ve Hizmetlerimiz

Palmet Spa girişi (Termal, thalasso havuzlar, hamam, sauna, fitness)
Plaj girişi, Açık havuzlar (şezlong, şemsiye, minder)
Haftada 2 defa oda temizliği, Konaklayan kişi sayısı kadar temel 
mutfak malzemesi, Wi-Fi, Mini Kulüp, Güvenlik, Elektrik ve Su,
Otopark, Uydu kanalları

Ücretli Aktivite ve Hizmetlerimiz

Ekstra housekeeping hizmeti , Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve 
bütün ekstra harcamalar, Palmet Spa’da alınan masaj/terapiler, Tesis 
telefonundan yapılan tesis dışı görüşmeler, Çamaşırhane harcamaları, 
Doktor



Ücretsiz Aktivite ve Hizmetlerimiz

Palmet Spa girişi (Termal, thalasso havuzlar, hamam, sauna, fitness)
Plaj girişi, Açık havuzlar (şezlong, şemsiye, minder)
Haftada 2 defa oda temizliği, Konaklayan kişi sayısı kadar temel 
mutfak malzemesi, Wi-Fi, Mini Kulüp, Güvenlik, Elektrik ve Su,
Otopark, Uydu kanalları

Ücretli Aktivite ve Hizmetlerimiz

Ekstra housekeeping hizmeti , Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve 
bütün ekstra harcamalar, Palmet Spa’da alınan masaj/terapiler, Tesis 
telefonundan yapılan tesis dışı görüşmeler, Çamaşırhane harcamaları, 
Doktor
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MARİN PLUS

Altın Yunus Homes - Marin Plus, 50 m² ve balkonlu,  2 yetişkin 
ve 2 çocuk veya 3 yetişkin ve 1 çocuk kişi kapasitelidir.
Odalarımız yatak odası ve açık mutfaklı oturma odasında 
oluşmaktadır. Yataklarımız çift kişilik ya da ikili yataklı olup ek 
yataklar çekyat veya portatif yatak, bebek yatakları ise park 
yataktır.  

Marin Plus odalarımız Altın Yunus marinada konumlandırılmış 
olup, muhteşem deniz manzarası ile uzun dönem konaklama-
larınızda hijyen, güven, ferahlık ve konforu sizlere sunmaktadır.



Ücretsiz Aktivite ve Hizmetlerimiz

Palmet Spa girişi (Termal, thalasso havuzlar, hamam, sauna, fitness)
Plaj girişi, Açık havuzlar (şezlong, şemsiye, minder)
Haftada 2 defa oda temizliği, Konaklayan kişi sayısı kadar temel 
mutfak malzemesi, Wi-Fi, Mini Kulüp, Güvenlik, Elektrik ve Su,
Otopark, Uydu kanalları

Ücretli Aktivite ve Hizmetlerimiz

Ekstra housekeeping hizmeti , Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve 
bütün ekstra harcamalar, Palmet Spa’da alınan masaj/terapiler, Tesis 
telefonundan yapılan tesis dışı görüşmeler, Çamaşırhane harcamaları, 
Doktor
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MARİN

Altın Yunus Homes - Marin , 24 m² ve balkonlu,  2 yetişkin ve 1 
çocuk veya 3 yetişkin kapasitelidir.
Yataklarımız french bed yatak olup, bebek yatakları ise park 
yataktır.  

Marin odalarımız Altın Yunus marinada konumlandırılmış olup, 
muhteşem deniz manzarası ile uzun dönem konaklamalarınız-
da hijyen, güven, ferahlık ve konforu sizlere sunmaktadır.

Altın Yunus Çeşme Resort & Termal Otel
Altın Yunus Mahallesi, 3215 Sokak, No:38 35930 Çeşme, İzmir, 444 35 00


