
 
 

AKKA RESIDENCE VILLAS FACT SHEET & KONSEPT 

                

Otel Adı    :AKKA RESIDENCE  
Adresi     :Beldibi 1 Mevkii / Kemer / Antalya  

Telefon    :0090 242-824 99 99  

Fax     :0090 242-824 98 88 

Mail Adresi    : info@akkahotels.com  - sales@akkahotels.com  

Web sayfası    : www.akkahotels.com   
 

Açılış Yılı    :Mayıs / 2011  

Kategori    :Özel Villa  

Konsept   :Akka Residence 

Açık Olduğu Dönem   :01.05.2021-31.10.2022 

Alan     :6.000 m2 

Mimari Tarzı    :Modern Mimari 

En Yakın Şehir Merkezi :Antalya    Uzaklık : 20 km 

EnYakın Havaalanı   :Antalya Havaalanı   Uzaklık : 41 km 

En Yakın İlçe    :Kemer     Uzaklık : 15 km 

Konum    :Denize sıfır 

Ulaşım :Her 20 dakikada Antalya ve Kemer‘e dolmuş bulmak mümkündür. Taksi 

durağı mevcuttur. 

 

Toplam villa sayısı  :7 Villa  

Villa tipleri   :Tek katlı ve 2 katlı 

Ödeme şekilleri   :Visa,Master Card 

Check-in  /  Check-out  :Check-in saati : 14:00   /   Check-out saati: 12:00    

Evcil Hayvan kabulu   :Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir. 

Personelin Konuştuğu Diller :İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca 

 

Sahil durumu    :Kum ve çakıl (deniz girişi taşlı)    

Sahil uzunluğu   :285 m 

Sahil genişliği    :30 m    

İskele uzunluğu  :50 m 

İskele genişliği   :9 m-20 m arasında  

İskele alanı    :500 m2 

Sahilde Pavilion  :Her Villa için mevcut 

 
TV kanalları   : Türk, Alman, Fransız, Rus, Ukrayna, İngiliz, Avusturya, müzik, çocuk, 

belgesel, spor, haber ve info kanalı mevcuttur. (toplam kanal sayısı: 88). 

 

Elektrik   : 220w 

Çarşaf Değişimi  : Her gün 

Havlu Değişimi   : Her gün 

Oda Temizliği   : Her gün 

Turn Down Servisi  : Her Akşam 
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AKKA RESIDENCE VİLLA KONSEPTİ 
 

AKKA RESIDENCE VİLLA bölümündeki Villalar ve AKKA ANTEDON KRAL DAİRESİNDE 

konaklayan misafirlerimize uygulanacak olan Konsept aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

 Havalimanı – Otel – Havalimanı VIP transfer. 

 Tesise varışta Residence Resepsiyonunda özel karşılama ve express giriş işlemleri, 

 VIP Buklet set-up 

 VIP Bar set-up, 

 Günlük full minibar set-up, 

 Günlük vazo da canlı çiçek, 

 Odada günlük yetişkin ve çocuk bornozu, 

 Sahilde Pavillion (güneşlenme-dinlenme alanı), 

 Pavillion’larda plaj havlusu, 

 Villa ve Kral Dairesi misafirlerine hizmet eden Residence alanında özel 

restaurant&bar, 

 24 saat ücretsiz özel oda servisi menüsü ve ilave talepler için ücretli oda servisi 

menüsü, 

 Villa da çamaşır makinası ve ütü masası, 

 Çamaşırhane hizmetlerinde özel indirim, 

 Ana Restaurantta talebe bağlı masa rezervasyonu, 

 A’La Carte restaurantlarda rezervasyon önceliği, 

 Haftada 1 gün Villa alanında ortak BBQ akşam yemeği servisi, 

 Özel günler ve ekstra hizmet alternatifleri ücretli olarak (Yat Kiralama, İskelede 

Yemek, Kültür ve Gezi Turları vb) organizasyonlar verilmektedir. Bu tür 

organizasyonlar Villa Supervisor tarafından yapılmaktadır. 

 SPA’ dan özel indirim ve rezervasyon önceliği, 

 Talep doğrultusunda günlük internasyonel 1 adet gazete, 

 Akşam oda temizliği (Turn-down) hizmeti, 

 Villa alanına buggy shuttle servisi, 

 Misafirin talebine ve tariflerine uygun bebek maması yapımı veya misafirin talebine 

göre bebeklerinin mamalarını pişirebilme imkanı, 

 Akka Antedon Konseptinden faydalanma, 

 Villa mutfağında bulunan mutfak eşyaları ile bireysel pişirme imkanı, 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AKKA RESIDENCE VİLLA KATEGORİLERİ ve DETAYLARI 

 
 

Kendi özel alanında sizler için hazırlanmış Akka Residence Villalarımız toplam 7 adet olup, 

modern, konforlu ve özel hissettiren servisi ile sizleri beklemektedir.  

Villa misafirlerimiz hem AKKA Antedon otelimizin eğlence, aktivite ve diğer imkanlarını hem 

de kendilerine özel Residence alanı içerisinde bulunan Villa Restoranını kullanabilmektedir.     

 

SAPPHIRE VİLLALAR: 

 

SAPPHIRE villalarımız tek kat üzerine konumlandırılmış 2 adet villamız 1 salon, 2 adet 

French yatak odası ve 2 adet Twin yatak odası ve 1 adet mutfaktan oluşmaktadır.   

Villalarımızın kendine ait bahçesi içerisinde; özel havuz, jacuzzi, güneşlenme alanı, oturma 

alanı, şemsiye ve şezlong bulunmaktadır. 

Salon içerisinde LCD TV/Satellite, Iphone Müzik Seti, DVD, oturma alanı, yemek alanı, mini 

bar bulunmaktadır. Ayrıca villaya ait sauna, duş ve masaj odası mevcuttur.  

Tüm yatak odalarında; LCD TV/Satellite, Banyo-WC, saç kurutucusu, klima, telefon, 

Wireless, emanet kasa bulunmaktadır. Ebeveyn yatak odasında ayrıca çalışma köşesi 

bulunmaktadır. 

Mutfak alanında Misafirlerimizin kendi kullanımları için; Mini Buzdolabı, Mikrodalga Fırın, 

Elektrikli Ocak, Kettle, Mikser, Blender ve Stelizatör bulunmaktadır. 

 

RUBY VİLLALAR: 

 

RUBY Villalarımız İki katlı olup, toplam 5 adettir. 1 salon, 1 adet French yatak odası ve  

1 adet Twin yatak odası ve 1 mutfaktan oluşan ünitemiz sizlerin konforu düşünülerek modern 

bir şekilde dizayn edilmiştir. 

Villalarımızın kendine ait bahçesi içerisinde; özel havuz, güneşlenme alanı, oturma alanı, 

şemsiye ve şezlong bulunmaktadır. 

Salon içerisinde LCD TV/Satellite, Iphone Müzik Seti, DVD, oturma Alanı, yemek alanı, WC, 

mini bar bulunmaktadır.  

Tüm yatak odalarında; LCD TV/Satellite, Banyo-WC, saç kurutucusu, klima, telefon, wireless, 

emanet kasa bulunmaktadır. Ebeveyn yatak odasında ayrıca çalışma köşesi bulunmaktadır. 

Mutfak alanında Misafirlerimizin kendi kullanımları için; Mini buzdolabı, Mikrodalga Fırın, 

Elektrikli ocak, Kettle, Mikser, Blender ve Stelizatör bulunmaktadır. 


