MERİT ROYAL HOTEL & CASINO

Situated by one of the most beautiful coves in the Turkish Republic of Northern Cyprus, Zephyros Cove, stretching toward the clear waters of the Eastern Mediterranean, Merit Royal
Hotel Casino & Spa is 10 kilometers from Girne’s city center and 45 kilometers from Ercan Airport, right on the coast where green and blue meet.

MERİT ROYAL HOTEL & CASINO

Doğu Akdeniz’in berrak sularına uzanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, en güzel noktalarından biri olan Zephyros koyunda yer alan Merit Royal Hotel Casino & Spa, Girne şehir
merkezine 10 km, Ercan Havaalanı’na 45 km uzaklıkta, “mavi ile yeşilin” kucaklaştığı, denize sıfır bir konumda yer almaktadır.

KONAKLAMA / ACCOMODATION

Standart Deluxe Oda
Standard Deluxe Room

Queen Suit Oda
Queen Suit Room

Junior Suite Oda
Junior Suit Room

Kral Dairesi
King Suit

Royal Suit Oda
Royal Suit Room

71 Standart, 4 Junior Suit, 32 Queen Suit, 2 Royal Suit, ve 16 Kral Dairesi’nden oluşan otelimizin tüm odaları
sizlere lüks ve konforu yaşatacak bir çizgi ile tasarlandı. “Çevreci bir otel” olarak ön plana çıkan Merit Royal
Hotel Casino & Spa, akıllı odalara sahip konforu ile hizmet vermektedir.

All of our hotel rooms 71 standard rooms, 4 junior suites, 32 Queen suites, 2 royal suites and 16 king suites
were designed to give you the full luxury and comfort experience. Standing out as an
environmentaly friendly hotel, the Merit Royal Hotel Casino & Spa offers top level
comfort in its smart rooms.
TÜM ODALARIMIZDA

ALL OF OUR ROOMS HAVE THE FOLLOWING

> Merkezi Isıtma Sistemi

> Saç Kurutma Makinesi

> Led Televizyon

> Central Heating

> Blow Dryer

> Lcd Television

> Merkezi Soğutma Sistemi

> Direkt Telefon

> Merkezi Uydu Sistemi

> Central Air Conditioning

> Direct-dial Phone

> Satellite Tv

> Kartlı Anahtar Sistemi

> Mini Bar*

> Kablosuz İnternet

> Keycard System

> Minibar

> Wireless Internet

> Banyo Küveti

> İp TV Hizmeti

> Kasa

> Bathtub

> Ip Tv

> Safe

> Yangın Alarm Sistemi

> Akıllı Oda Sistemi

> Fire Alarm System

> Smart Room Automation System

* Mini barınız görevli tarafından hergün kontrol edilip doldurulurken, oda servisimiz 24 saat sizin siparişleriniz için hizmetinize hazır olacaktır. (Oda servisi, çamaşır yıkama ve kuru temizleme ekstra ücrete tabidir).
* Your minibar is checked daily and replenished by our staff. Our room service is available to take your orders 24 hours a day. (Room service,laundy and dry cleaning additional charges).

71 adet standart odamız bulunmaktadır.
Yaklaşık 36 m2
Twin ya da king size yatak tercihi
Koltuk ve çalışma masası,
Akıllı oda sistemi
Engelli ve bağlantılı oda tercihi
Balkonlu

We have 71 standard rooms
Around 36 m2
Twin or king size bed choice
Couch & writing desk
Smart room system
Disabled and Connection room choice
With Balcony

KONAKLAMA / ACCOMODATION

STANDART DELUXE ODA / STANDARD DELUXE ROOM

JUNIOR SUİT ODA / JUNIOR SUITE ROOM
4 Adet junior suit odamız bulunmaktadır.
Yaklaşık 55 m2
Yatak odası köşesi ve salon köşesi
King size yatak
Engelli oda tercihi
Oturma Grubu
Çalışma Masası
Engelli odalarda engelli banyosu
Akıllı oda sistemi

We have 4 junior suites.
Around 55 m2
1 Parlor + 1 Bedroom
King size bed
Disabled room choice
Seating
Study desk
Bathtub in disabled room
Smart Room Automation

32 Adet suit odamız bulunmaktadır.
Yaklaşık 62 - 66 m2
1 Salon + 1 Yatak odası
King size yatak
Oturma Grubu
Çalışma Masası
Küvet + yağmur duşu
Akıllı oda sistemi

We have 32 suites.
Around 62 - 66 m2
1 Parlor + 1 Bedroom
King size bed
Seating
Study desk
Bath + rain shower
Smart room system

KONAKLAMA / ACCOMODATION

QUEEN SUİT ODA / QUEEN SUITE ROOM

KRAL DAİRESİ / KING SUITE
16 Adet kral dairemiz bulunmaktadır.
Yaklaşık 150 m2
1 Salon + 1 Yatak Odası / 1 Salon + 2 Yatak Odası
King size yatak
Kral Dairesi standartlarında döşeme
1 adet küvet + yağmur duşlu banyo
1 adet jakuzili banyo
Giyinme odası
Mini mutfak
Sauna (yalnızca 5. katlarda)
Akıllı oda sistemi

We have 16 king suites
Approximately 150 m2
1 Parlor + 1 Bedroom / 1 Parlor + 2 Bedroom
King size bed
Furnishings standards of King Suite
1 x bathroom with rain shower
1 x bathroom with a jacuzzi
Dressing room
Mini kitchen
Sauna (Only on the 5th floor)
Smart room system

ROYAL SUİT / ROYAL SUITE
Yaklaşık 280 m2
1 Salon + 2 yatak odası
King size yatak odası
2 adet jakuzili banyo

Sauna
Özel jakuzi
Türk hamamı
Fitness center

We have 2 royal suites

Sauna

Approximately 280 m2

Private jacuzzi

1 Parlor + 2 Bedroom
King size bed
2 x bathroom with a jacuzzi

Turkish bath
Fitness center
(valid for a room)

Giyinme odası

(bir oda için geçerlidir)

Dressing room

Mini mutfak

Akıllı oda sistemi

Mini kitchen

Smart room system

Özel teras

Özel bar

Private terrace

Private bar

KONAKLAMA / ACCOMODATION

2 Adet royal suitemiz bulunmaktadır.

RESTORANLAR & BARLAR / RESTAURANTS & BARS
KUSURSUZ “SİZE ÖZEL” HİZMET

RESTORANLAR & BARLAR / RESTAURANTS & BARS

Merit misafirperverliği, “Size Özel” konseptinde 5 yıldızlı servis kalitesi ve damak
zevkinize uygun tatlarıyla sizi bekliyor. Salatanız, makarnanız, hatta kahvaltıda ki
omletiniz bile arzu ettiğiniz şekilde size özel olarak hazırlanır.

FLAWLESS SERVICE TAILORED FOR YOU
Five star service that will have you experiencing Merit’s hospitality within the
scope of our personalized concept and world delicacies to suit your taste are
waiting for you to enjoy. A bowl of salad, pasta dish and even the omelet you order
for breakfast are prepared just for you, however you may please.

ROYAL RESTORAN
Açık büfe yemeklerimizin servis edildiği Royal Restaurant, lobi ile aynı kattadır.
Diyet ürünlerden doğal lezzetlere, en taze meyvelerden, organik sebzelere, farklı
damak zevkleri seçenekleri sunmakta olan Royal Restaurant Akdeniz’in mavi sularını
izlemeniz için eşsiz bir mekandır.

The Royal Restaurant, which serves an open buffet, is on the same floor as the
lobby. The Royal Restaurant, offering options for a wide range of palates ranging
from diet food to natural delicacies, the freshest fruits, and organic vegetables, It is
an unmatched location to enjoy the view of the blue waters of the Mediterranean.

HİZMET SAATLERİ

HOURS OF SERVICE

Kahvaltı 07:00 - 11:30 / Geç Kahvaltı 11:30 - 13:00 Hergün Açık Büfe

Breakfast 07:00 am. - 11:30 am. / Late Breakfast 11:30 am. - 13:00 pm. Daily Open Buffet

Öğle Yemeği 13:00 - 15:30 Hergün Açık Büfe

Lunch 01:00 pm. - 03:30 pm. Daily Open Buffet

Akşam Yemeği 19:00 - 22:30 Hergün Açık Büfe

Dinner 07:00 pm. 10:30 pm. Daily Open Buffet

- Diyet ve vejeteryan büfe (Öğle - akşam yemeklerinde ana restoran)

- Diet and vegetarian buffet (in the main restaurant for lunch and dinner)

BELLA MERİT
(İtalyan Mutfağı)
19:30 - 22:30 A’la Carte hizmet veren Bella Merit,
lobi ile aynı katta bulunmaktadır.

(Italian Cuisine)
Offering A’la Carte service from 19:30 pm. to 22:30 pm.
Bella Merit is located on the same floor as the lobby.

CHINESE RESTORAN
CHINESE RESTURANT
19:30 - 22:30 arası A’la Carte hizmet veren Chinese restoran, lobbi kattında
Ana restoranın sol tarafında bulunmaktadır.

Offering A la Carte service from 19.30 – 22.30 Chinese restaurant is situated
on the lobby floor on the left, before the main restaurant.

BLUE SEA RESTORAN / BLUE SEA RESTAURANT
Plaj tarafı B2 katında yer almaktadır.
08:00-11:00 Köy Kahvaltısı / Ücretsiz hizmet vermektedir.
Yalnızca yaz sezonu hizmet vermektedir.
19:30-22:30 A’la Carte / Fix Menü
(13 Adet Meze + Ana Yemek (Balık&Et) + Yerel İçkiler)

On floor B2 on the pier.
08:00-11:00am. Village Breakfast / Without charge/free.
11:00-17:30 Fast Food / Without charge/free.
Only Summer Season **
19:30-22:30 A’la Carte / Fix Menu
(13 Piece Appetizers + Main Meal (Fish&Meat)+ Local Drinks)

A LA TURKA
Plaj tarafı B2 katında yer almaktadır.
On floor B2 on the pier.

RESTORANLAR & BARLAR / RESTAURANTS & BARS

11:00-17:30 Fast Food / Ücretsiz hizmet vermektedir.

LOBBY BAR
Lobby Bar içecek servisi 24 saat aktiftir. Yerel içecekler ücretsiz
olup, yabancı içecekler ekstra ücrete tabii tutulur.
Lobby Bar open 24 hours for drinks service.Local drinks are free,
export drinks will be charge.

CAPTAIN’S LOUNGE
Her gün 12.00 – 17.00 arası Akdeniz manzarası eşliğinde,
alkollü ve alkolsüz içecek ikramları ile hizmetinizdedir.
Captains Lounge lobbi kattında, Bella Merit restoranın karşısı.
Captain’s Lounge is at your service from 12.00 – 17.00 everyday.
Enjoy a relaxing beverage while watching the mediterranean.
Captains Lounge is situated on the lobby floor, opposite the Bella Merit Restaurant.

19:00-24:00 saatleri aralığında hizmet vermektedir.
Yerel içecekler ücretsiz, yabancı içkiler ekstraya tabii tutulmaktadır.
Snack Bar Menü seçeneği mevcuttur.
(Yalnızca yaz sezonu hizmet vermektedir.)

The sports Pub is at your service only during the summer season
between 19.00 – 24.00.
There is a snacks menu available with
beverages excluding import drinks which is charged as extra.

RESTORANLAR & BARLAR / RESTAURANTS & BARS

SPORTS PUB

SPA & SAĞLIK / SPA & WELLNESS
Sizler için özel tasarlanmış odanızdan tek asansör ile direk inebileceğiniz Merit Royal SPA, deneyimli masaj terapistleri tarafından Uzakdoğu ve klasik masajları uygulanmaktadır.
Türk hamamları, saunalar, kapalı yüzme havuzu, masaj ve cilt bakım odaları, fitness ve kuaförün de bulunduğu merkezde ayrıca çok özel uygulamaların yapıldığı Yaşam Merkezi’ni
de bünyesinde barındırıyor. Merit Royal SPA, tam bir sakinleşme ve yenilenme sahası olarak hizmetinizdedir.

Accessible by one ride in an elevator from your room, the Merit Spa offers far eastern and classic massages performed by experienced massage therapists in surroundings
especially designed for you. The center also has Turkish Baths, saunas, an indoor swimming pool, massage and skin treatments rooms, a fitness center, and a hairdresser.
Home to highly exclusive treatments, the Merit Royal SPA is at your service as a true oasis of calm and renewal.

SPA & SAĞLIK / SPA & WELLNESS

SAĞLIK MERKEZİ

HEALTH CENTER

Zihninizi ve bedeninizi hafifletmenin yeni adresi...

The new destination to relieve your body and mind...

Sağlıklı Yaşam Merkeziniz

Our Wellness Center

YAPILAN UYGULAMALAR
Vücut analizi kişiye özel sağlıklı yaşam programları
Genel diyet programları
1-2-3 günlük detoks programları
Kalıcı zayıflama
Hipnoterapi
Ayak detoksu

TREATMENTS OFFERED
Body analysis personalized wellness programs
General diet programs
1-2 and 3 day detox programs
Permanent weight loss
Hypnotherapy
Foot detox

SPA & SAĞLIK / SPA & WELLNESS

ROYAL Spa & Wellness is an oasis of calm and renewal spread over approximately 3.500 square meters. The center consists of two floors. On the first floor are the skin and
body treatment units, a balneotherapy room, one Thai and two Ayurvedic massage rooms for holistic treatments, two VIP spa suite rooms with hot tubs, ritual spa treatments
for couples, four classic massage rooms, a marvelous resting hall overlooking the sea, where guests can rest after treatments, and a specially designed darkroom for relaxation.
On the second floor is the Ab’ı Hayat Rituals Lounge. That is where the Turkish baths and pools are located. The bathing area is divided into two sections, namely unisex and
woman’s sections. There is also a steam room, a sauna, a shock shower and two massage chambers on the woman’s side. Inside the two VIP Turkish bath suites designed
according to our three key concepts are a sauna, Turkish bath, massage bed, resting corner, and hot tub. The highlights of the Ab’ı Hayat Rituals Lounge space are the
therapeutic salt chamber and the high powered jet showers.

SPA & SAĞLIK / SPA & WELLNESS

Royal Spa & Wellness yaklaşık 3500m2 alana yayılmış bir sakinleşme ve yenilenme sahasıdır. Merkes iki kattan oluşmaktadır. İlk katta cilt ve vücut bakımı üniteleri, Balneo terapi
odası, holistik bakımlara ayrılan 1 adet Thai, 2 adte Ayurveda odası, içinde jakuzisi bulunan 2 adet VIP SPA suit odası, çiftler için spa ritüelleri, 4 adet klasik masaj odası,
bakımlardan sonra misafirlerin keyifle dinlenebilecekleri denize bakan muhteşem “dinlenme salonu” ve özel tasarlanmış relax odası “ karanlık oda” yer alıyor.
İkinci katta ise; “Ab’ı Hayat Rituals Longe’ı bulunuyor. Hamamlar ve havuzlar burada yer alıyor. Hamam bölgesi ikiye ayrılarak, unisex ve kadınlar bölümü olarak hizmet veriyor.
Ayrıca buhar odası, sauna, şok duş, duşlar bölgesi, kadınlar tarafında 2 adet masaj odası yer alıyor. Üç anahtar konseptine uygun olarak tasarlanan 2 adet VIP hamam suiti içinde
ise; sauna, hamam, masaj yatağı, dinlenme köşesi ve jakuzi bulunuyor. Ab’ı Hayat Rituals Lounge bölgesinin yıldızları ise, şifalı tuz odası ve jet duş üniteleri.

KİŞİSEL BAKIMLAR / PERSONAL TREATMENTS
VÜCUT BAKIMLARI

BODY TREATMENTS

Yaşam iksiri vücut bakımı
Dengeleyici yosun bakımı
Japon Hanakasumi ritüeli
Deniz çamur bakımı

Elixir of life body treatment
Balancing seaweed treatment
Japanese Hanakasumi ritual
Sea mud treatment

CİLT BAKIMLARI

SKIN TREATMENTS

Temel cilt bakımı
Mevsimsel cilt bakımı
Yağlı ciltlere özel arındırıcı bakım
Hassas ciltlere özel cilt bakımı
Yoğun nemlendiricicilt bakımı
Erkeklere özel cilt bakımı
Anti-aging cilt bakımı
Çizgi açıcı cilt bakımı
Yenileyici göz ve dudak bakımı

Basic skin treatment
Seasonal skin treatment
Special purifying treatment for oily skin
Special skin treatment for sensitive skin
Intensive moisturizing skin treatment
Men’s skin treatment
Anti-aging skin care
Wrinkle-reducing skin treatment
Replenishing eye and lip treatment

VÜCUT ARINDIRMA BAKIMLARI

BODY PURIFYING TERATMENTS

Sultanın hamam sefası
Hamam ritüeli
Ayak seramoni

The sultan’s bath
Turkish bath ritual
Ritual foot washing ceremony

HİDRO BAKIMLARI

HIYDRO TREATMENTS

Kleopatra bakımı

Cleopatra treatment

BASKILI MASAJLAR

PRESSSURE MASSAGES

Spor masajı
Anti-selülit masajı
Rekleksoloji masajı
Shiatsu masajı
İsveç masajı

Sports massage
Anti-cellulite massage
Reflexology massage
Shiatsu massage
Swedish massage

ROYAL SPA DOKUNUŞLARI

ROYAL SPA TOUCH

Royal romantik
Royal dokunuşu
Royal aromaterapi
Sıcak taş masajı

Royal romantic
Royal touch
Royal aromatherapy
Hot stone massage

UZAKDOĞU MASAJLARI

FAR EASTERN MASSAGES

Geleneksel bali masajı
Bali baş, boyun ve omuz masajı
Bali bacak ve ayak masajı
Bali mandara (dört el) masajı
Geleneksel Thai masajı
Lomi lomi nui masajı

Traditional balinese massage
Balinese head, neck, and shoulder massage
Balinese leg and foot massage
Balinese mandara (four hands) massage
Traditional Thai massage
Lomi lomi nui massage

AYURVEDİK MASAJLAR

AYURVEDIC MASSAGES

Shirodhara
Abhyanga
Abhyanga senkron (dört el)

Shirodhara
Abhyanga
Synchronous abhyanga (four hands)

ROYAL CASINO ÖZEL

ROYAL CASINO EXCLUSIVE

Royal casino misafirlerine özel terapiler
Blackjack
Chicago & Dolphin
Flash poker

Therapies exclusive to guests of the Royal Casino
Blackjack
Chicago & Dolphin
Flash poker

KİŞİSEL BAKIMLAR / PERSONAL TREATMENTS

MESAJ TERAPİLERİ / MASSAGE THERAPIES

TÜRK HAMAMI
Türk hamamının otantik ve eşsiz atmosferi ile yenilenmenin
tadını çıkarabilirsiniz.

TURKISH BATH
Enjoy a renewal in the authentic, peerless atmosphere of the
Turkish bath.

FITNESS SALONU
Fitness salonumuzda tecrübeli eğitmenlerimiz eşliğinde en
yeni teknolojik aletler ile egzersiz yapabilme imkanı bulabilir,
yorgunluğunuzu atıp güne zinde başlayabilirsiniz.

FITNESS CENTER
Accompanied by experienced trainers in our fitness
center, you may exercise using cutting edge machines and
have an energetic start to your day by working off your
sleepiness.

Tuz terapi odamızın özel tasarımı sakinleştirici ve yatıştırıcı
ortam sağlar. Bu özel ortam sayesinde günlük kaygı ve
düşüncelerden uzaklaşırsınız.

SALT CHAMBER
The special design of our salt therapy chamber provides a
tranquilizing, relaxing environment. This special environment
will transport you away from your everday concerns and
thoughts.

KİŞİSEL BAKIMLAR / PERSONAL TREATMENTS

TUZ ODASI

CASINO
MERİT ROYAL CASINO’DA DÜNYANIN EN BÜYÜK RULETİNİN ALTINDA
RENGARENK BİR DÜNYA SİZLERİ BEKLİYOR!
Kalitenin ve ihtişamın her noktada hissedildiği, 5500 metrekarelik alan üzerine kurulmuş olan dünya standartlarının
üzerindeki Merit Royal Casino’nun girişinde dünyanın en büyük ruleti ile karşılanırsınız. 20 metre çapındaki ruletin
hemen altında renk cümbüşünü içerisinde barındıran, müzik eşliğinde dans eden fıskiyelerin bulunduğu
süs havuzu, sizleri bu renkli dünyaya davet ediyor.

THE NUMBER ONE PLACE FOR WINNING AND
INTERNATIONAL EXCITEMENT!
Merit Casinos is a group of casinos held by Voyager Cyprus, a Net Holding enterprise. Not only are we the only
organization in Northern Cyprus offering a wide range of gaming services (out of Kyrenia and Nicosia), we also pride
ourselves on our skilled employees who hold international experiednce in their respective fields and
provide a high quality gaming environment and service.

CASINO

