
Basın Bülteni 

Çeşme'nin en güzel koyu olarak geçen ve denizinin güzelliğiyle meşhur Ayasandra'da 

bulunan Le Ciel Hotel & Wellness Club huzurun ve sakinliğin tam ortasında müşterilerimize 

unutulmayacak bir tatil vadediyor. Kurucuları Sevgi ve Mete IŞIM, çocukları Güneş (13) 

Gökçe (9) , minik Doruc Alec (3)  ve bir de orijinde İspanyol cocker ama tamamen Türk 

vatandaşı Mocha ile birlikte işlettiğimiz aile firmamızla siz müşterilerimizi hayatınızın en özel 

tatil deneyimini yaşamaya davet ediyoruz. 

Temizlik, hizmette sürat ve titizlik, ekonomik yaklaşım ve tabii ki mümkün olduğunca 

teknoloji ile harmanladığımız misyonumuz doğrultusunda müşterilerimize daha iyi hizmet 

vermek için yaptığımız hazırlıklardan kısaca bahsetmek isteriz. 

Hotel Hizmetlerimiz 

Konforunuzu ön planda tutan, Çeşme’nin eşsiz deniz manzarasına ya da tesisimizin yeşil 

bahçesine bakan 12 odamız, tüm tesiste faydalanabileceğiniz ücretsiz wi-fi imkanı ve ortak 

alanlarda keyifle izleyebileceğiniz yüksek çözünürlüklü akıllı televizyonlarımız 

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tüm odalarımızda TV, telefon, klima, safebox, saç kurutma 

makineleri yer almaktadır. 

Tesisimiz içerisinde yetişkinler için 2 adet açık havuz, 1 adet çocuk havuzu mevcuttur. Açık 

havuzlarımızdan biri kış sezonunda kapalı havuza çevrilebilmektedir. 

Yiyecek İçecek Hizmetlerimiz, 

İster ailenizle ister arkadaşlarınızla konaklayabileceğiniz butik hotel konseptimizde açık ve 

kapalı restaurant , plaj, havuz başı, patisserie hizmeti (büyük havuz başı), mandıra ve 

şarküteri, doğal ve organik gıdalardan oluşan bir market , günlük çay ve kahve türevlerini 

bulabileceğiniz bir kahve köşesi gibi farklı alanlar ile zamanınızı rahat ve konforlu bir şekilde 

geçirmenizi amaçlıyoruz. 

Tüm damak türlerine hitap eden lezzetleri, tadına doyulmaz Ege ve dünya mutfağından eşsiz 

örnekleri ile açık salon Le SOLEIL Restaurant'ta kahvaltınızı yapabilir koyun büyüleyici 

manzarasına karşı akşam yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Le SOLEIL Restaurant'ta ayrıca cuma 

ve cumartesi akşamları düzenlenen canlı müzik programı da yemeklerinize keyifli bir eşlikçi 

olacaktır. 

İçeriği ev yemeklerinden oluşan ve dilerseniz odanıza da servis alabileceğiniz A LA CARTE 

menüye sahip Esnaf lokantamız ise yiyecek içecek servislerinin yanı sıra ayrıca evlerinizde de 

servis alabileceğiniz bir yemek hizmetidir. Esnaf lokantası hizmetimizden servis alabilmek 

için her gün saat 16.00’ya kadar Concierge hizmetlerimizi aramanız yeterlidir. Menüsü 

haftalık olarak değişen ve tarafımızca yenilenen Esnaf lokantasına ek olarak Di MARE adını 

verdiğimiz kapalı restaurantımıza da her gün saat 18.00’a kadar dilediğiniz an ulaşabilirsiniz. 

Restaurantlarımızda ayrıca sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz doğum günü ve özel gün 

organizasyonları planlanmakta, pazar günlerine özel leziz ve zengin açık büfe brunch menüsü 

hazırlanmaktadır.  



Pastane lezzetlerinin bulunduğu “PARISIEN” adını verdiğimiz Patisserie alanımız, her türlü 

çay ve kahve çeşitlerine ulaşabileceğiniz hotel lobi alanındaki “MONDE DU 

CAFÉ  Corner” kahve köşemiz, şömine ya da kütüphane alanlarımız da ek olarak 

değerlendirebileceğiniz ortak alanlarımız arasında yer almaktadır. 

PARISIEN Patisserie'de sizleri ayrıca organik ve doğal meyve sebzelerin bulunduğu bir alan 

bekliyor. Bu alandan ihtiyaç duyduğunuz sağlıklı, günlük ve taze ürünleri temin edebilir, 

hemen yanında bulunan şarküteri büfesinden özel mandıramızdan sizler için günlük 

getirdiğimiz süt, yumurta, et ve diğer şarküteri mamullerine ulaşabilirsiniz. 

Housekeeping Hizmetlerimiz, 

Pandemi süreciyle bizler için daha da hassas bir konu olan temizlik, tüm tesis içerisinde 

kırmızı çizgimizdir. Her biri titiz bir eğitim sürecinden geçen hizmet ekiplerimiz sezon 

boyunca sizlere temizlik hizmeti vermekte, laundry servisimiz ile talep ettiğiniz durumlarda 

istediğiniz aralıklar ile çamaşırlarınız odanızdan alınarak yıkanmakta, ütülenerek tekrar 

kapınıza teslim edilmektedir. 

Wellness Club & Spa Hizmetlerimiz, 

Sağlıklı yaşam, huzurlu tatil felsefesini yansıttığımız hotel anlayışımızda spor ve bakım 

ihtiyaçlarınızı da unutmuyor ve sizlere başka hiçbir tesiste bulamayacağınız çeşitlilikte 

wellness hizmetleri sunuyoruz. Günün istediğiniz her saatinde spor yapabileceğiniz ya da 

profesyonel eğitmenlerimizden eğitim alabileceğiniz full donanımlı spor salonumuzda pilates, 

boks, yüzme, PT ders, masaj, Türk Hamamı ve sauna gibi hizmetleri alabilir, her gün 08.00-

19.00 saatleri arasında hizmet veren masaj salonumuzda kendinize en uygun masaj 

alternatiflerinden birini seçerek vücudunuzu ve ruhunuzu yenileyebilirsiniz. 

Bisiklet turları, şarap tadım turları, mini golf, yelken eğitimi, nefes egzersizleri gibi farklı 

aktivitelerin de bulunduğu tesisimizde Türk hamamı, sauna, buhar odası ve jakuzi gibi ıslak 

alanları 08.00-19.00 saatleri arasında dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. 

Güzellik Salonu Hizmetimiz, 

Le Ciel Hotel & Wellness Club olarak bakım ve güzellik ihtiyaçlarınızı da unutmuyoruz. 

11.00-19.00 saatleri arasında günlük olarak hizmet veren ve alanında uzman ekibi ile 

harikalar yaratan güzellik ve bakım salonumuzda saç ve cilt bakımı ihtiyaçlarınızı 

karşılayabilir, manikür- pedikür hizmeti alabilirsiniz. 

Transfer Hizmetlerimiz 

Tatilinize rahat bir şekilde başlamanız için gerekli olan her detayı düşünerek sizlere 

havalimanı ve tesisimiz arasında eşlik ediyor ve özel araçlarımız ile konforlu bir yolculuk 

yapmanıza yardımcı oluyoruz. Transfer talebi oluşturarak faydalanabileceğiniz transfer 

hizmetimizden ister havalimanından tesisimize geçiş sürecinizde isterseniz tesisten İzmir 

içerisindeki herhangi bir noktaya gitme aşamalarında faydalanabilirsiniz. Transfer hizmetimiz 

ile ilgili detaylı bilgiye Concierge servisimizden ulaşabilirsiniz. 

 


