
2020 Sezonundaki Uygulamalarımız 

f  

 

 
Sevgili Ortaklarımız, 

25.09.2019 

 

Bodrum Akyarlar tesisimize 2019 sezonunda göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür 

ederiz. 

 
2020 sezonunda da SENTIDO Bellazure olarak sizlerle olacağız. 

 
2020 sezonunda rezervasyon taleplerinizi www.sentidobellazure.com sayfamızdan 

“Üyelere Özel” bölümünden iletebileceksiniz. Detaylar için duyurumuzu 

incelemenizi rica ediyoruz. 

 
Şimdiden keyifli, mutlu tatiller dileriz. 

 
 

Aktaş Akyarlar Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş. 

 

www.aktasakyarlar.com.tr 

www.sentidobellazure.com 

iletisim@aktasakyarlar.com.tr 
 

Ek : 1 – Konaklama Bedelleri Tablosu 

2 – Genel Kullanım Koşulları 
 

➢ Üyelere Özel Bölümden Rezervasyon Talebi 

➢ Tesisimizde sadece, ortaklık işlemleri şirket tarafından onaylanmış ve kayıtlara 

 geçmiş ortaklar, rezervasyon yapabilmektedirler. 

➢  Ortaklık kaydı, devir vb. sorularınız için; aşağıda belirtilen web sayfalarımızdan, 

elektronik posta adreslerimizden , fax veya sesli mesaj yoluyla bilgi alabilir veya 

 başvuruda bulunabilirsiniz. 

➢ 2020 sezonunda rezervasyon talebinizi www.sentidobellazure.com sayfamızdaki 

“Üyelere Özel” bölümüne girip “Rezervasyon Talep Formu”nu doldurarak bildirebilirsiniz. 
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➢ Talebiniz tesisimize ulaştıktan sonra uye@sentidobellazure.com e-posta adresi 

üzerinden müsaitlik durumuna göre bilgilendirme yapılacaktır. 

➢ Bu şekilde ileteceğiniz talepler ve tamamlanan rezervasyon hizmet işlemleri tamamen 

web sayfamız ve e-posta üzerinden olduğu takdirde ücretsiz yapılmaktadır. 

➢ Rezervasyon talebini bu şekilde iletmek istemeyen ortaklarımız ise; tesislerimiz ile telefon 

irtibatı kurabilirler. Bu durumda her dönem rezervasyon için konaklama bedeline ek olarak 

150 TL “rezervasyon hizmet bedeli”ni de ayrıca ödemek durumunda kalacaktır. Gerekli 

bilgileri web sitemizden ve tesislerimizden alabilirsiniz. 

o Rezervasyon hizmet bedeli, herhangi bir rezervasyon iptali durumunda iade 

edilmeyecektir. 

 

 

➢ Rezervasyon Listesine Dahil Olabilmek İçin Yapılması Gerekenler 
➢ Eğer daha önce rezervasyon listesine dahil olmadıysanız, rezervasyon yapabilmek ve 

rezervasyon listesine dahil olabilmek için iletisim@aktasakyarlar.com.tr 
adresimizle irtibata geçebilirsiniz. 

➢ Size iletilecek iletişim formunu doldurarak, ortağı bulunduğunuz Aktaş Akyarlar Tatil Köyü 

İşletmeleri A.Ş.’nin hisse senedi ve nüfus cüzdan örneğinizi 

iletisim@aktasakyarlar.com.tr adresimize iletmeniz önemlidir. Başvurunuzla ilgili 

değerlendirme yapılarak size eposta ile dönüş yapılacaktır. 

 

➢ ORTAKLIK KAYITLARINIZLA ilgili sorular ve başvurular ; 

➢ Ortaklığınızla ilgili sorularınız var ise www.aktasakyarlar.com.tr sayfamızdaki 

“Sıkça Sorulan Sorular” bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Sorularınızın bir çoğuna bu 

bölümden yanıt bulabilirsiniz. 

➢ Eğer farklı bir sorunuz olur ise iletisim@aktasakyarlar.com.tr eposta adresine 

ve 0212 252 07 09 no.lu faksa dilekçe gönderebilir ya da 0850 811 32 90 no.lu 

telefonumuza sesli mesaj bırakabilirsiniz. 

o 0850 811 32 90 no.lu telefona mesaj bırakırken size ulaşabileceğimiz eposta ya da 

faks numaranızı bırakmanızı önemle rica ederiz. 

 
➢ Taksitli Ödemeler Belirli Kredi Kartıyla Yapılmaktadır 

➢ Taksitli ödeme yapmak isteyen ortaklarımız, 6 taksit seçeneğinden belirli kredi kartları ile 

faydalanabilir. Kullanacağınız kredi kartının mail order için açık olduğundan emin olmanızı 

önemle hatırlatırız. 

 

➢ Tesise Girişte Nüfus Cüzdanınız Yeterli 
➢ Tesisimize girişte nüfus cüzdanınız ile işlem yapabilirsiniz. 
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SENTIDO BELLAZURE HAFTALIK BAZDA 

“HER ŞEY DAHİL PROGRAMI”; 

İster 1 Hafta,  İster 2 Hafta, İsterseniz daha da fazla… 

“7 veya 14 GECE” Her şey Dahil Programımıza Katılabilme İmkanı 

➢ Konaklama Bedeli Hakkında Bilgi 

➢ Toplam konaklama bedeli KDV dahil olarak açıklanmıştır ve bedelin tamamı tek bir seferde 

(rezervasyon esnasında) yapılacaktır. 

➢ Ödemelerinizi aşağıdaki seçeneklere göre yapabilirsiniz. 

o Peşin Ödeme : Banka havale ve Kredi kartı ile tek çekim şeklinde yapabilirsiniz. 

o Taksitli Ödeme : Taksitli ödeme yapmak isteyen ortaklarımız, 6 taksit seçeneğinden 

belirli kredi kartı ile faydalanabilir(Bonus ve Maximum). 
 

➢ Siz ortaklarımızın otelimizin genel işleyişi olarak kabul edilen her şey dahil sisteminden en 

avantajlı şekilde faydalanabilmeniz için, sizleri SADECE SİZE ÖZEL İNDİRİMLİ ŞARTLARLA 

katılmaya davet ediyoruz. 

➢ Yeni dönemde 14 gecelik dönem konaklamalarına ilave olarak en az iki yetişkin 

konaklayarak “Her şey Dahil Konseptimiz” den de faydalanabileceksiniz. 

o İsteyenler, her şey dahil konseptimizden 7 gecelik de faydalanabilecekler. 

o Detaylar için konaklama bedelleriyle ilgili notları inceleyebilirsiniz. 

➢ Dönem periyotları haricinde tesisimizden yararlanmak isteyen ortaklarımız için 

uygulayacağımız günlük bazda Her Şey Dahil konaklama bedellerini ve rezervasyon 

koşullarını öğrenmek için Sentido Bellazure tesisimizle irtibata geçebilirler. 


