MERİT ROYAL PREMIUM 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 Premium Hotel Casino & Spa is 10 kilometers from Girne’s city center and 45 kilometers from
Ercan Airport, postioned right on the beach where the blue and green of nature meet.

MERİT ROYAL PREMIUM HOTEL & CASINO

Doğu Akdeniz’in berrak sularına uzanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, en güzel noktalarından biri olan Zephyros koyunda yer alan
Merit Royal Premium 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 / ACCOMMODATION
• 103
• 14
Toplam Oda Sayısı • 6
Total Rooms
• 8

131

Standart Deluxe Oda | Standard Deluxe Room
Junior Suit Oda | Junior Suite Room
Queen Suit Oda | Queen Suite Room
Kral Dairesi | King Room

• Merkezi Klima Sistemi / Central Air Conditioning
• Kartlı Anahtar Sistemi / Keycard System
• Bağlantılı Odalar / Connecting Rooms
• IP TV
• LCD TV
• Yangın Alarm Sistemi / Fire Alarm System
• Direkt Telefon / Direct-dial Phone
• Saç Kurutma Makinesi / Blow Dryer
• Minibar

• Kasa / Safe
• Akıllı Oda Sistemi / Smart Room Automation System
• Duşakabin & Küvetli Banyo / Rainshower & Bathtub
• Çay Kahve Potu / Tea Coffee Pot
• Kablosuz İnternet / Wireless Internet
• 24 Saat Oda Servisi / 24 Hour Room Service
• Kuru Temizleme ve Ütü Hizmetleri /
Dry Cleaning Laundry and Iron Service

103 Standart, 14 Junior Suit, 6 Queen Suit, 8 Kral Dairesi ile toplam 131 odadan oluşan otelimizin odaları sizlere lüks ve
konforu yaşatacak bir çizgi ile tasarlandı.

131 hotel rooms, including 103 Standard Rooms, 14 Junior Suites, 6 Queen Suites and 8 King Suites were designed to give
you the full luxury and comfort experience. Standing out as an environmentally friendly hotel, the Merit Royal Premium
Hotel Casino & Spa offers top level comfort in its smart rooms.

Standart Deluxe Oda
Standard Deluxe Room

Junior Suit Oda
Junior Suite Room

Queen Suit Oda
Queen Suite Room

Kral Dairesi
King Suite

* Minibarınız 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 laundry and dry cleaning subject to additional charges).

103 adet Standart odamız bulunmaktadır.

We have 103 Standards rooms

Yaklaşık 45 m

Approximately 45 m2

Twin ya da King size yatak tercihi

Twin or King size bed choice

Koltuk ve çalışma masası,

Couch & study desk

Akıllı oda sistemi

Smart room Automation System

Engelli ve Bağlantılı oda tercihi

Handicap-accessible and Connecting room choice

Balkonlu

With balcony

Küvet + yağmur duşu

Bath + rain shower
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KONAKLAMA / ACCOMODATION

STANDART DELUXE ODA / STANDARD DELUXE ROOM

JUNIOR SUİT ODA / JUNIOR SUITE
14 adet Suit odamız bulunmaktadır.

We have 14 Suites.

Yaklaşık 65 m2

Approximately 65 m2

Salon ve Yatak odası bölümü

Parlor and Bedroom

King size yatak

King size bed

Oturma grubu

Seating

Çalışma masası

Study desk

Küvet + yağmur duşu

Bath + rain shower

Akıllı oda sistemi

Smart room Automation System

Engelli oda tercihi

Handicap-accessible room choice

6 adet Queen Suit odamız bulunmaktadır.

We have 6 Queen Suites.

Yaklaşık 95 m2

Approximately 95 m2

1 Salon + 1 yatak odası

1 Parlor + 1 Bedroom

King size yatak

King size bed

Giyinme odası

Dressing room

Özel teras

Private terrace

Akıllı oda sistemi

Smart room Automation System

Küvet + yağmur duşu

Bath + rain shower

KONAKLAMA / ACCOMODATION

QUEEN SUİT ODA / QUEEN SUITE

KRAL DAİRESİ / KING SUITE
8 adet Kral Dairemiz bulunmaktadır.

We have 8 King Suites.

Yaklaşık 180 m2

Approximately 180 m2

1 Salon + 2 Yatak odası

1 Parlor + 2 Bedrooms

King size yatak

King size bed

1 adet küvet + yağmur duşlu banyo

1 x bathroom with rain shower

Giyinme odası

Dressing room

Sauna (4 Kral Dairesinde mevcuttur)

Sauna (only 4 King Suites)

Akıllı oda sistemi

Smart room Automation System

KONAKLAMA / ACCOMODATION

RESTORANLAR VE BARLAR / RESTAURANT & BARS
Kusursuz “Size Özel” Hizmet
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 “Exclusive to you” Service
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 them. A bowl of salad, pasta dish and even the omelet
you order for breakfast are prepared just for you, however you may please.

PREMIUM RESTORAN / PREMIUM RESTAURANT
Açık büfe yemeklerimizin servis edildiği Premium Restoran, lobi ile aynı kattadır. Diyet ürünlerden doğal lezzetlere,
en taze meyvelerden, organik sebzelere, farklı damak zevkleri seçenekleri sunmakta olan Premium Restoran Akdeniz’in
mavi sularını izlemeniz için eşsiz bir mekandır.
Kahvaltı 07.00 - 11.30 Her gün Açık Büfe
Geç Kahvaltı 11.30-13.00 Serpme Kahvaltı
Öğle Yemeği 13.00 - 15.00 Her gün Açık Büfe / Akşam Yemeği 19.00 - 22.00 Her gün Açık Büfe

The Premium Restaurant, which serves an open buffet, is on the same floor as the lobby. The Premium Restaurant,
offering options for a wide range of palates ranging from diet cuisine to natural delicacies, the freshest fruits, and
organic vegetables, is an unmatched location to enjoy the view of the blue waters of the Mediterranean.
Breakfast 7 AM - 11.30 AM Daily Open Buffet
Late Breakfast 11.30 AM - 1.00 PM Breakfast Spread
Lunch 1.00 PM - 3.00 PM Daily Open Buffet / Dinner 7.00 PM - 10.00 PM Daily Open Buffet

24 saat alkollü / alkolsüz içecek servisi ve 16.00 - 18.00 saatleri
arasında “Beş Çayı Büfesi” ile hizmet vermektedir.
Yerel içecekler ücretsiz olup, yabancı içecekler ekstra ücrete
tabii tutulur.

24-hour alcoholic / non-alcoholic beverage service and
“Five Tea Buffet” service between 4.00 PM - 6.00 PM
import drinks which are charged as extra.

RESTORANLAR & BARLAR / RESTAURANTS & BARS

LOBİ BAR / LOBBY BAR

MAXİM ROYAL
Merit Royal Premium’un gözde mekanı
Maxim Royal her Cumartesi kesintisiz eğlenceye ev
sahipliği yapıyor. Maxim Royal, ünlü sanatçıların sahne
aldığı, göz kamaştırıcı koreografi ve temalı kostümlerin
yer aldığı canlı şovlarla eşsiz yemek deneyimini
birleştiren sofistike bir eğlence ortamı sunuyor.

Being an authentic Turkish Cabaret,
Maxim Royal, hosts a non-stop amusement every
Saturday. Maxim Royal is offering a sophisticated
entertainment environment combining high-end
dining experiences with exciting live shows, famous
stars, dazzling choreography and themed costumes.

RESTORANLAR & BARLAR / RESTAURANTS & BARS

MERİTTA CLUB

Eğlenceler, partiler, oyunlar, yarışmalar, mutfak aktiviteleri, mini disco, yüz boyama, kağıt etkinlikleri, 3 boyutlu çalışmalar,
boyama etkinlikleri, masa oyunları, müzik etkinlikleri gibi pek çok aktivite ile küçük misafirlerimizi ağırlıyoruz.
Ayrıca sinema odası, PS ve Xbox oyun ve arcade oyun seçeneklerimiz de mevcuttur.
Çocuk Kulübümüzde yaş gruplarına, onların gelişimlerine ve ilgi alanlarına uygun olarak tasarlanmış 3 farklı alan
bulunmaktadır. 0-4 yaş alanında çocuklarımız ailesi, bakıcısı ya da 18 yaşından büyük bir yetişkin ile birlikte
zaman geçirebilmektedir. Onlara özel oyuncaklar, emzirme ve yemek bölümü, alt değiştirme bölümü bulunmaktadır.
4-8 yaş alanındaki çocuklar, Meritta Club personeli ile birlikte vakit geçirmekte,
çeşitli eğlenceli aktiviteler yapmaktadırlar.
7-12 yaş alanındaki çocuklar oyun makinaları ve masa oyunları oynayabilmekte, dilerlerse el becerilerine
yönelik aktivitelere katılabilmektedirler.
Mini Club her gün sabah 09:00 ile gece 00:00 arası hizmet vermektedir.
We host our little guests with a wide range of activities including entertainment programs, parties, games, contests, kitchen
activities, mini disco, face painting activities, paperwork, 3D hand arts, drawing activities, board games, and music events.
We also have a cinema room, PS, Xbox , and arcade game options.
There are 3 different playgrounds in our Kids Club that are specifically designed for various age groups considering children’s
development stages and the field of interests. Toddlers aged between 0-4 are allowed to use the Kids Club facilities while
accompanied by a family member, babysitter or an adult aged over 18. There are special toys for this age group,
a breastfeeding and dining room, and a diaper changing station.
Kids between 4 -8 can spend their leisure time with the Meritta Club Team and be involved in a wide range of fun activities.
Children aged between 7-12 can play the machine games or board games, and if wished can get engaged in
motor skills activities. The Kids Club is open between 9.00 am and 12.00 am.

MERİTTA CLUB

FUNZONE

‘Funzone’ eğlence alanımız 7 yaş üstü misafirlerimizi ağırlamaktadır. Çocuk ve yetişkin herkesin
eğlenmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olan Funzone, keyifle zaman geçireceğiniz konforlu
bir alan sunmaktadır. Fuznone’da bilardo, pinpon, play station ve x-box oynayabilir, arcade oyun
makinalarında yarışabilir, tavla, okey ve satranç ile zaman geçirebilirsiniz.
Dahası maçları televizyondan izleyebilir, gazete ve derginizi okuyabilirsiniz.
Funzone haftanın yedi günü 09:00-00:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Our Funzone welcomes little guests who are over 7 years. Designed to allow both children and adults
to have fun, the Funzone embodies a cozy playground where you can spend your time leisurely. In our
Funzone one can enjoy billiards, ping pong, PlayStation and Xbox, enter the contest in arcade game
machines, spend one’s free time playing backgammon, Okey, and chess. In addition, you can watch
soccer live streams on TV and read a newspaper or a magazine.
The Funzone is open seven days a week between 9.00am and 12.00am.

FUN ZONE - ART HOUSE

FUN ZONE
Her gün 09.00 - 00.00 / Every Day 9 AM - 12 PM

ART HOUSE
7 yaş ve üzeri misafirlerimizin sanatsal yönlerini
kullanabilmesi, hayal güçlerini açığa çıkarabilmesi,
el becerilerini geliştirebilmesi için özel olarak tasarlanmış
olan Art House’da, çamur ve alçı çalışmaları, boyama
ve artık materyal etkinlikleri, takı tasarımı gibi çok çeşitli
el becerisi aktiviteleri gerçekleştirilmektedir.

Specially designed for our little guests aged 7 and
over for enabling them to apply their artistic skills and
abilities, to reveal their imaginations and to develop
children’s hand, the Art House offers a wide variety of
handicraft activities such as mud activities and plaster
crafts, painting, recycling activities,
and jewelry design works.

FUN ZONE - ART HOUSE

TOPLANTI & DAVET / MEETINGS & EVENTS

TEKNİK EKİPMANLAR

TECHNICAL EQUIPMENT

Ses Sistemi

Sound System

Kürsü

Rostrum

Kablolu - Kablosuz Kürsü

Wired and Wireless Stage

Yaka Mikrofonları

Lavalier Microphones

Video ve Data Projektörü

Video and Data Projectors

Projeksiyon Perdesi

Projection Screen

CD-DVD Player

CD-DVD Player

SALON ADI

ALAN

YÜKSEKLİK

BANKET

TİYATRO

SINIF

U DÜZEN

KONGRE MERKEZİ

638 m2

2,90 m

400

300

200

100

PLATINIUM SALON

61 m2

2,90 m

80

120

60

40

GOLD SALON

170 m2

2,90 m

80

120

60

40

SAPPHIR SALON

52 m2

2,90 m

-

40

30

20

SİLVER SALON

189 m2

2,90 m

-

40

30

20

* Kongre Merkezimiz Royal Premium Oteli’mizde bulunmaktadır.
“Platinium, Gold, Sapphire ve Silver” olmak üzere 4 ayrı toplantı salonundan oluşmaktadır,
istenildiği takdirde bölünüp ayrı ayrı kullanılabilir.

Convention center is located in Royal Premium Hotel, It is comprised of 4 different
meeting rooms “ Platinium, Gold, Silver and Sapphire” If preferred it may bee divided and used separately.

TOPLANTI & DAVET / MEETINGS & EVENTS

ROYAL PREMIUM TOPLANTI SALONLARI
MEETING HALLS

CASINO
Kalitenin ve ihtişamın her noktada hissedildiği 5500 metrekare kapalı alan üzerine kurulan Merit Royal Casino’nun
girişinde, 20 metre çapındaki dünyanın en büyük ruleti ile karşılanırsınız. Bir renk cümbüşü ve müzik eşliğinde dans eden
fıskiyelerin bulunduğu süs havuzu ise sizi masalsı bir dünyaya davet eder. Merit Royal Casino, ana casinosu dışında birçok
V.I.P. salonu ile siz değerli misafirlerimize hizmet etmektedir. Çarpıcı renklerin eşlik ettiği muhteşem bir mimari tasarıma
sahip Merit Royal Casino’da her biri konusunda uzman bir ekip ve güler yüzlü bir hizmetle ağırlanırsınız.
Kıbrıs’taki en yüksek limiti ve en fazla oyun çeşidini bulabileceğiniz Merit Royal Casino’da 50 canlı oyun masası ve 432 slot
makinesi bulunmaktadır. Ayrıca Kıbrıs’taki tüm Merit casinolarındaki birbirine online bağlı 1.500 slot makinesi, sistemde
bulunan 5 adet “Mega Jackpot” kazandırmaktadır. Bu şansı yakamalak için “Players Club Card” sahibi olmanız ve
oynarken kartınızı makineye takmanız yeterlidir.
You will be greeted by the world’s biggest roulette of 20 meters in diameter when you enter the Merit Royal Casino
which has a covered area of 5500 sqm, where quality and splendor can be felt everywhere. The decorative pool with
fountains dancing with a festivity of color and music invite you to a fairytale world. Merit Royal Casino serves you, our
esteemed guests with numerous VIP rooms in addition to the main casino. At Merit Royal Casino, with its spectacular
architectural design accompanied by stunning colors, you will be welcomed by a team of experts and a gracious service.
Merit Royal Casino, where you can find the highest limit in Cyprus and the widest range of games, offers 50 live game
tables and 432 slot machines. Also, about 2000 slot machines connected to each other at all Merit casinos offer our
guests the chance to win the “Mega Jackpot”. For this, all you have to do is to have the “Players Club Card” and insert
this card into the machine you are playing.

CASINO

