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Buyuleyen maviliklerden unutulmaz bir tatile..

Binlerce yıllık tarihin,
doğanın eşsiz güzelliklerine
karıştığı, 4 mevsimin ve farklı
iklimlerin bir arada yaşandığı,
her kültürden insanın dostlukla
kaynaştığı ülke; TÜRKİYE…
Tatile çıkmak için kapıdan attığınız ilk adım,
yalnızca Türkiye’de sizi hayallerinize
yolculuğa çıkartabilir.
Kat ettiğiniz yollar, yine sadece ülkemizde sizi
çağlar öncesine, antik tanrıların ve tanrıçaların,
güçlü kralların ve krallıkların hüküm sürdüğü
görkemli tarihe götürebilir.
Altın sarısı kumsalların turkuaz mavisi
sularla kucaklaşması, güneşin her doğuşunda
ve batışında renklerden oluşturduğu
büyüleyici resim, doğanın bin bir bitkinin
karışımıyla oluşturduğu muhteşem yeşil
bir tek burada böylesine etkileyicidir.
Rüyalar ülkesinin büyüleyici cennetlerinde
kalmak isteyenler için 5 yıldızlı saraylar,
Setur’da hayatın tadını çıkartmak ya da gerçek
huzurla tanışmak, heyecan verici maceralara
yelken açmak ya da eğlencenin sonsuzluğunda
kaybolmak isteyenler için bir davetiyedir.

DİLEDİĞİN YA DA DİNLENDİĞİN YERDE OL!

Deneyimli çalışanları, güçlü organizasyonu ve üstün seyahat seçenekleri ile sınırsız tatil anlayışının adresi olan
SETUR seyahat ayrıcalığını, profesyonel kadrosu ile size yaşatmaya hazır. Tatilin ve dünyanın anahtarı SETUR,
ofislerinde sizleri bekliyor…

TESİSLERİN SEÇİMİ

Sıcak yaz günlerine merhaba dediğimiz bu aylarda sizi yaşadığınız mekandan uzaklaştıracak, stresinizi,
yorgunluğunuzu unutturacak, keyifli tatil seçenekleri SETUR’un kaliteli hizmet anlayışla birleşerek sizlere sunuluyor.
En iyi imkanlarla rezervasyon yaptırabileceğiniz bu tesisler, SETUR ayrıcalığı ile sizleri ağırlamak için bekliyor.

ÖDEME İMKANLARI

SETUR ürünlerine taksit imkanı veya dönemsel indirimlerle sahip olabilirsiniz. Başta Yapı Kredi Bankası Worldcard
olmak üzere, önde gelen tüm taksit kartlar ile yapmış olduğumuz anlaşmalar doğrultusunda sezon boyunca
hizmetinizdeyiz. Türkiye’nin en büyük bilet satış acentesi olan SETUR sizlere İstanbul’da: Altunizade, Elmadağ;
Ankara ve İzmir’deki ofisleri ile bilet hizmeti vermektedir.

PAROLU KART & AVANTAJLARI

Türkiye’nin yıldızı Parolu kart ile SETUR ofislerinde hem Paropuan kazanabilir hem de Paropuan harcayabilirsiniz.
Bunun yanında, dönem dönem yapacağımız kampanyalar ile kat puanlar kazanma imkanına kavuşacaksınız.

WEB SİTESİ

Ayda binlerce kişinin ziyaret ettiği www.setur.com.tr tatile gidecek misafirlerimiz için en önemli bilgi ve rezervasyon
kaynağı olacaktır.

SOSYAL MEDYA

Setur’un, hayalinizdeki tatile en avantajlı yoldan gitmeniz için sunduğu fırsatlardan; facebook, twitter, instagram,
google+, youtube ve pinterest gibi sosyal medya kanalları aracılığıyla da haberdar olabilir, yine bu mecralardan
bize ulaşarak güncel bilgileri sürekli takip edebilirsiniz.

SETUR HEDİYE KARTI

Artık sevdiklerinize, müşteri ve çalışanlarınıza verebileceğiniz çok özel bir armağan var: SETUR hediye kartları...
Dilediğiniz miktarda kredi yükleyebileceğimiz SETUR hediye kartları ile tüm ürünlerimizi satın alabilirsiniz.
Hediye kartı talepleriniz için SETUR ofislerini arayabilirsiniz.

Koç Holding, ülkemize yaptığı yatırımlarla, yeni sektörlerin gelişmesi
için attığı adımlarla ve küresel markalarıyla sosyal sorumluluğun
en önemli bileşenlerinden olan ekonomik kalkınmada ülkemizin
itici güçlerinden biri olmaya devam etmektedir. Köklü kurumsal
kültürüyle Türk iş dünyasının toplumsal yanı en Güçlü üyelerinden
biri olan Koç Holding ve Koç Topluluğu Şirketleri, her yıl kurumsal
yurttaşlık bilinci dahilinde çok çeşitli toplumsal paylaşım
projelerine destek vermekte, yaşadığımız toplumun yaşam
kalitesini yükseltmek, kendi çalışanları ve onların ailelerine, yerel
halka ve diğer paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek
amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. İşte bu çalışmalardan biri
olan “Ülkem İçin” Projesi ise toplumsal kalkınma için bireysel
gönüllülüğü ön plana çıkarmaktadır.
“Ülkem İçin” Projesi kapsamında Koç Topluluğu şirketleri,
çalışanları ve bayilerinin katkıları ile 81 ilde 2006 yılından bu
yana eğitim, sağlık, çevre ve yerel kalkınma gibi çeşitli alanlara
sosyal sorumluluk çalışmalarında güç birliği ile örnek çalışmalar
sergilendi.
2006 – 2007 yılları arasında 387 proje, 2008 yılında 1.084.000
fidan, 2009 yılında 18.000 çocuğa çevre eğitimi ve 2010 – 2011
yıllarında Türk Kızılayı’na 83.579 ünite kan bağışı sağlandı. Bir
ünite kanın 3 hayat için umut olduğunu düşünüldüğünde yaklaşık
250.000 kişinin hayatına dokunulmuş oldu. “Ülkem İçin” Projesi
2012-2013-2014 uygulamasında “Engel Tanımıyorum” teması ile
2015-2017 yılı uygulamasında ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
nedenleri ve sonuçlarına dair kamuoyunda farkındalık yaratıp,
bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta daha
eşitlikçi bir yaklaşım getiriyor ve engelli vatandaşlarımızın sosyal
yaşamdaki yerine odaklanıyor.

Bina girişleri tekerlekli sandalyeye uygun genişliktedir.
Ana kapı girişi düz ayaktır.
Tekerlekli sandalyeye uygun eğimli rampa mevcuttur.
Info desk ve kayıt bankoları tekerlekli sandalye ile gelen
misafirlerin yüzyüze iletişim kurması için uygun alçaklıktadır.
Tesiste engelli asansörü vardır.
Tesis içinde konuk tuvaleti vardır,
engelli kullanımına uygundur.

X

Tesiste belirtilen adette engelli odası vardır.

Bildiğiniz gibi, ülkemizde engelliliğe bakış açısının değiştirilmesi,
hak temelli bir odağa kavuşulması ve engelli vatandaşlarımızın
ekonomik ve sosyal hayata erişimlerinin artırılması konusunda
kaydedilmesi gereken önemli aşamalar bulunmaktadır. Koç Holding
liderliğinde, tüm Koç Topluluğu şirketleri ve bayileri, “Ülkem İçin
Engel Tanımıyorum” projesi ile gerçekleştirilen eğitimler ve özel
çalışmalarla bu önemli konuya dikkat çekmeye ve toplumsal
farkındalık yaratmaya çalışılmıştır. Bizler de Setur ve markaları
olarak, tüm birimlerimizle “Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” sosyal
sorumluluk projesi içinde yer alıyor ve bu değerli projeye gönülden
destek veriyoruz.
Broşürümüzün hazırlık aşamasında, engelli konuklarımızın
ülkemizde “Engelsiz Tatil” yapabilmelerine yardımcı olabilmek
amacıyla, portföyümüzde bulunan otellerin “Engelsiz Tatil”e
uygunluk kriterlerini incelemeye geçtiğimiz yıl olduğu gibi
devam ediyor ve engelli misafirlerimize rehberlik edebilmek için
bu tesislerdeki engelli dostu hizmetleri, her bir tesisin sayfasına
yerleştirdiğimiz ikonlarla belirtiyoruz. Bu ikonların anlamlarını
aşağıda görebilirsiniz.
Ayrıca “Herkes İçin Engelsiz Tatil” çalışmalarımız kapsamında
turizm sektöründe yine bir ilki gerçekleştirerek görme engelli
misafirlerimiz için mobil uyumlu web sitesi tasarladık.
Misafirlerimiz, engelsiz.setur.com.tr adresine girerek artık
tatillerini kendileri seçebilecekler. Geliştirilme sürecinde görme
engellilerin de bizzat rol aldığı ve toplamda 600’e yakın tesise ait
binlerce görselin betimlendiği sitemizde, görme engellilerin ilk kez
tesisleri hayal edebilmelerine imkan sağlayacağız.
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DİVAN BODRUM
TITANIC DELUXE BODRUM
XANADU ISLAND
HILTON BODRUM TÜRKBÜKÜ RESORT & SPA
LUJO BODRUM
MANDARIN ORIENTAL
HAPIMAG SEA GARDEN RESORT
DELTA HOTEL BY MARRIOTT BODRUM
THE BODRUM EDITION HOTEL
DUJA BODRUM BY LA BLANCHE
BODRUM HOLIDAY RESORT & SPA
CAPE BODRUM BEACH RESORT
CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA
KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY BODRUM
GRAND PARK BODRUM
DIAMOND OF BODRUM
SALMAKİS OTEL BODRUM
ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL & SPA
KUUM HOTEL & SPA
LUX* BODRUM RESORT & RESIDENCES
AKTUR RESIDENCE
CHARM BEACH BODRUM
AZKA OTEL & SPA
HOTEL MAVİ KUMSAL
DORIA HOTEL BODRUM
CLUB DEDEMAN BODRUM
SİNA TORBA SUITES & SPA OTEL
NIKKI BEACH RESORT & SPA
SIGN BY ERSAN
ZEYTİNADA OTEL
SELVESE LUXURY COLLECTION ELYSIUM ADA HOTEL
SELVESE LUXURY COLLECTION ELYSIUM
MIRAMAR VILLAS BODRUM
CASA DELL ARTE RESIDENCE
CASA HERMANAS
MOYO BEACH HOTEL
BODRIUM HOTEL & YOU SPA
YALIKAVAK MARINA BEACH HOTEL
YALIKAVAK MARINA BOUTIQUE HOTEL
PALMALIFE BODRUM RESORT & SPA
CLUB AQUARIUM
THE MARMARA BODRUM
ARİON RESORT HOTEL
HOTEL AMBROSIA
SPEKTR BOUTIQUE HOTEL & SPA
LA BREZZA SUITE & OTEL
LA LOCAL BEACH HOTEL
BELLA GARDEN HOTEL
TEMENOS LUXURY HOTEL & SPA
VICTORIA SUITE OTEL & SPA
VILLA RUSTICA HOTEL
VITA BELLA HOTEL RESORT
EKEN RESORT
NO81 HOTEL
MARVEL BEACH HOTEL
DELFİ HOTEL
ATRIUM HOTEL
MONSHINE HOTEL SUITES
LVZZ OTEL RESIDENCE

FETHİYE
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
93		
94		
94		
95		
95		
96		
96		

HILLSIDE BEACH CLUB
THE BAY BEACH CLUB
MANASPARK HOTEL ÖLÜDENİZ
SUNCITY HOTEL & BEACH CLUB
MONTANA PINE RESORT
GARCIA RESORT & SPA
AES CLUB HOTEL
PINK PALACE HOTEL
YEL HOLIDAY RESORT
KATRE HOTEL
ECE SARAY MARİNA RESORT
DORIAN HOTEL
OCEAN BLUE HIGH CLASS HOTEL
SUNSHINE HOLIDAY RESORT
GRAND RÜYA HOTEL
CENNET LIFE OTEL
PIRLANTA HOTEL & SPA
DAPHNE RESIDENCE
GOLDEN LIFE HEIGHTS DELUX SUIT HOTEL
GOLDEN LIFE RESORT & SPA
VENTO BOUTIQUE HOTEL
BLUE GREEN RESIDENCE
TELMESSOS SELECT HOTEL
MAVRUKA HOTEL
THE TOWER HOTEL
KARBELSUN HOTEL
MİNU HOTEL
SYMBOLA ÖLÜDENİZ BEACH HOTEL
CASA MARGOT HOTEL
YACHT BOHEME HOTEL
YACHT CLASSIC HOTEL
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D MARIS BAY
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ELEGANCE HOTELS INTERNATIONAL
ELITE WORLD MARMARİS HOTEL
GREEN NATURE DIAMOND HOTEL
GREEN NATURE RESORT & SPA
MIRAGE WORLD
JDW DESIGN HOTEL
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BEGONVILLE HOTEL
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BADEM TATİL EVİ
FISKA BOUTIQUE HOTEL
MELEK HOTELS SELİMİYE
PORTAKAL BUTİK HOTEL SELİMİYE
CLASS BEACH HOTEL
SESİN HOTEL MARMARİS
CİHANTÜRK HOTEL
HONEYMOON BEACH HOTEL
ALKAN HOTEL
MERT SEASIDE HOTEL
SUPREME MARMARİS HOTEL
PALM BAY BEACH HOTEL
FLOW DATÇA SURF & BEACH BUTİK HOTEL
ORCEY HOTEL
MAVİ BEYAZ HOTEL
KAYA GUEST HOUSE
ELİF HANIM OTEL & SPA
KERME OTTOMAN PALACE
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BOYALIK BEACH HOTEL & SPA
SHERATON ÇEŞME HOTEL RESORT & SPA
ALTIN YUNUS RESORT & THERMAL HOTEL
RADISSON BLU RESORT & SPA
BABAYLON HOTEL
DESIGN PLUS SEYA BEACH HOTEL
PREMIER SOLTO HOTEL BY CORENDON
LADİN OTEL
THE NOWNESS HOTEL
CESHME PLUS HOTEL
AKAY GARDEN FAMILY CLUB
KAMER SUITES & HOTEL
EGE TULİP OTEL ÇEŞME
VIENTO HOTEL
ALAÇATI MARINA PALACE BUTİK OTEL
ANTMARE HOTEL
NEA GARDEN HOTEL
A LA LUCCA BOUTIQUE HOTEL
SARI GELİN BUTİK OTEL
PEREMERE ALAÇATI
KERME OTTOMAN ALAÇATI
LA MIRA OTEL
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CLUB MARVY
AQUA FANTASY AQUA PARK & SPA
CLC KUŞADASI GOLF & SPA RESORT
TUI LIFE FAMILY EPHESUS
RICHMOND EPHESUS RESORT
PALM WINGS BEACH RESORT & SPA KUŞADASI
PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT
GRAND BELISH RESORT & SPA
KUŞTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE
MY AEGEAN STAR HOTEL
DOUBLE TREE BY HILTON KUŞADASI
CLUB SCALA NUOVA
MARİNA HOTEL & SUITES
FAUSTINA HOTEL & SPA
AKBULUT HOTEL & SPA
ASENA OTEL
ARORA HOTEL
PONZ APART HOTEL
İLAYDA AVANTGARDE HOTEL
İLAYDA HOTEL
DABAKLAR HOTEL
PALM WINGS BEACH RESORT & CONVENTION CENTER
VENOSA BEACH RESORT SPA
RAKASTA BOUTIQUE HOTEL & CONVENTION CENTER
PERLA OTEL
DİKELYA HOTEL
DİKİLİ SUNSET HOTEL
DİKİLİ ATERNA HOTEL
KAYSERKAYA DAĞ EVLERİ
KIRKINCA EVLERİ
BÜLBÜL YUVASI BUTİK OTEL
GRIFFON BUTİK OTEL
HURİ & NURİ HOTEL
LA PETRA OTEL

ASSOS DOVE HOTEL RESORT & SPA
ASSOS KERVANSARAY HOTEL
ASSOS EDEN BEACH HOTEL
ASSOS EDEN GARDENS HOTEL
ASSOS NAZLIHAN SPA HOTEL
ASSOS NAZLIHAN HOTEL
ASSOS KARTAL YUVASI HOTEL
ASSOS İDA COSTA OTEL
ASSOS İDA HOUSE
ASSOS OLEAS HOTEL
ASSOS PARK HOTEL
ASSOS KOZLUHAN OTEL
ASSOS KAYALAR BLUE BEACH
ASSOS KAYALAR TERRACE
ASSOS BEHRAM HOTEL
ASSOS ZEYTİNHAN HOTEL
ÖNGEN COUNTRY HOTEL
ANEX PALM BEACH KÜÇÜKKUYU
PALM BEACH HOTEL KÜÇÜKKUYU
KOLİN HOTEL
BÜYÜK TRUVA OTEL
TROIA TUSAN HOTEL
İRİS HOTEL & SPA
BUTİK HOTEL GELİBOLU
ANZAC HOTEL
GRAND ANZAC HOTEL
APOLLON HOTEL
ARCADIA BUTİK HOTEL
VITIS HOTEL
GARDEN ADA BUTİK OTEL
GARDEN ADA OTEL
PETRİNO GÖKÇEADA HOTEL & KITCHEN
KUZEY PARK HOTEL
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BÜYÜK ABANT OTELİ
ABANT PALACE
VONRESORT ABANT
NG AFYON
İKBAL THERMAL HOTEL & SPA
AKRONES THERMAL SPA CONVENTION SPORT HOTEL
KOREL THERMAL RESORT CLINIC & SPA
GAZELLE RESORT & SPA
BOLU TERMAL
NARVEN TERMAL KASABA
MARIGOLD THERMAL & SPA HOTEL
TIARA TERMAL & SPA HOTEL
DİVAN BURSA
MERCURE BURSA THE PLAZA THERMAL & SPA HOTEL
RAMADA BURSA ÇEKİRGE TERMAL & SPA
BB ÇELİK PALACE BURSA
ALMIRA HOTEL THERMAL SPA & CONVENTION CENTER
GÖNLÜFERAH CITY HOTEL
GÖNLÜFERAH THERMAL & SPA HOTEL
TRİLYALI BUTİK OTEL
MONTANIA TOWN
MONTANIA SPECIAL CLASS
FENERBAHÇE SERKAN ACAR RESORT &
SPORTS TOPUK YAYLASI
TASIGO HOTELS ESKİŞEHİR BADEMLİK TERMAL
NG SAPANCA WELLNESS & CONVENTION
RICHMOND NUA WELLNESS SPA
LİMAK THERMAL BOUTIQUE HOTEL
ELEGANCE RESORT HOTEL YALOVA
RAMADA RESORT KAZDAĞLARI THERMAL & SPA
ADRİNA TERMAL HEALTH & SPA HOTEL
HATTUŞA VACATION THERMAL CLUB KAZDAĞLARI
FORM HOTEL THERMAL & SPA KAZDAĞLARI
ELAIA THERMAL SPA
KAZDAĞLARI İDA NATURA OTEL
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SETAIR
SETUR DUTY FREE
SETUR SELECT
YETKİLİ ACENTELERİMİZ

GRAND HOTEL TEMİZEL
D RESORT MURAT REİS AYVALIK
ORTUNÇ HOTEL
BACACAN AYVALIK HOTEL
MOLA CUNDA HOTEL
HOTEL BİLLURCU
ZEYTİNCİ OLIVERA RESORT HOTEL
AYVALIK PALAS OTEL
KARAMELA BUTİK OTEL
ELISA OTEL
CUNDA TAŞ KONAK HOTEL
CUNDA ROTA HOTEL
ZEHRA TEYZENİN EVİ BUTİK OTEL
CUNDA PUSULA OTEL
CUNDA PANORAMA OTEL
GÜZELYALI BUTİK OTEL
BONİTA HOTEL AKÇAY
RAWDA RESORT HOTEL ALTINOLUK
AENEAS BOUTIQUE HOTEL
CLUB AFRODİT TATİL KÖYÜ
AGRIGENTO RESORT HOTEL
HADRIAN BUTİK OTEL
ÇETİN PRESTIGE RESORT HOTEL
KIRTAY OTEL
ERDEK HELİN OTEL
ERDEK AQUA YAT OTEL
ERDEK BENAN HOTEL

Bodrum
Antik çağlardaki adıyla Halikarnassos olarak bilinip tanınan Bodrum’un tarihi MÖ 1200 yıllarına dayanır. Bodrum’da doğan tarihçi Herodot’a
göre Dor kolonistleri tarafından kurulan Halikarnassos, Persler, Büyük İskender, Mısırlılar ve Romalıların egemenliğinde kaldıktan sonra
15. yüzyılda Osmanlıların eline geçmekle kesin bir Türk egemenliğine geçmiştir. Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve kendine
özgü bohem hayatıyla dünyanın en önemli turizm ve eğlence merkezlerinden biri olan Bodrum, her yıl milyonlarca turistin akınına uğramaktadır.
Bodrum plajlarıyla, gece hayatıyla, Bodrum Kalesi ile tüm dünyada bilinen Turizm merkezlerimizin en önemlilerinden biridir. İlçe merkezindeki
plajın yanında Gümbet, Turgutreis, Yalıkavak, Gümüşlük, Yalıçiftlik, Türkbükü gibi bugün belde olmuş eski köylerdeki plajlar, yeşille mavinin
en güzel birleştiği yerler olarak tanımlanabilir. Gulet turizmi ilçede oldukça gelişmiştir. Bodrum’un merkezine 35 km mesafede olan Gümüşlük
beldesi turistlerin ilgisini çeken güzellikleri ve tarihi anlamı bulunan Tavşan Adası gibi doğa harikalarına ev sahipliği yapmaktadır. Bodrum
Limanı’ndan yalnızca yarım saatlik mesafede “Akvaryum (Ada boğazı) Koyu” gerçekten görülmeye değer yerlerden biridir.
Bodrum çok önemli tarihi eserlere de ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri Bodrum Kalesi’dir. Sen Jan şövalyeleri tarafından 98 yılda yapılan
Kale’de Orta Çağ Fransız, İngiliz ve İtalyan mimarisinin örneklerini taşıyan kuleler bulunmaktadır. Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul
edilen Mausoleum da Bodrum sınırları içindedir. Ayrıca 12.000 kişi kapasiteli antik tiyatro ile bu tarihi eserlerin yanında bulunan Myndos
Kapısı, Pedesa, Telmisus, Termara, Göktepe ve Myndos’taki tarihi eser kalıntıları ve yüzlerce kaya mezar gezilip görülmeye değer yerlerdir.

DİVAN BODRUM
TITANIC DELUXE BODRUM
XANADU ISLAND
HILTON BODRUM TÜRKBÜKÜ RESORT & SPA
LUJO BODRUM
MANDARIN ORIENTAL
HAPIMAG SEA GARDEN RESORT
DELTA HOTEL BY MARRIOTT BODRUM
THE BODRUM EDITION HOTEL
DUJA BODRUM BY LA BLANCHE
BODRUM HOLIDAY RESORT & SPA
CAPE BODRUM BEACH RESORT
CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA
KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY BODRUM
GRAND PARK BODRUM
DIAMOND OF BODRUM
SALMAKİS OTEL BODRUM
ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL & SPA
KUUM HOTEL & SPA
LUX* BODRUM RESORT & RESIDENCES

AKTUR RESIDENCE
CHARM BEACH BODRUM
AZKA OTEL & SPA
HOTEL MAVİ KUMSAL
DORIA HOTEL BODRUM
CLUB DEDEMAN BODRUM
SİNA TORBA SUITES & SPA OTEL
NIKKI BEACH RESORT & SPA
SIGN BY ERSAN
ZEYTİNADA OTEL
SELVESE LUXURY COLLECTION ELYSIUM ADA HOTEL
SELVESE LUXURY COLLECTION ELYSIUM MIRAMAR
CASA DELL ARTE RESIDENCE
CASA HERMANAS
MOYO BEACH HOTEL
BODRIUM HOTEL & YOU SPA
YALIKAVAK MARINA BEACH HOTEL
YALIKAVAK MARINA BOUTIQUE HOTEL
PALMALIFE BODRUM RESORT & SPA
CLUB AQUARIUM

THE MARMARA BODRUM
ARİON RESORT HOTEL
HOTEL AMBROSIA
SPEKTR BOUTIQUE HOTEL & SPA
LA BREZZA SUITE & OTEL
LA LOCAL BEACH HOTEL
BELLA GARDEN HOTEL
TEMENOS LUXURY HOTEL & SPA
VICTORIA SUITE OTEL & SPA
VILLA RUSTICA HOTEL
VITA BELLA HOTEL RESORT
EKEN RESORT
NO81 HOTEL
MARVEL BEACH HOTEL
DELFİ HOTEL
ATRIUM HOTEL
MONSHINE HOTEL SUITES
LVZZ OTEL RESIDENCE

DİVAN BODRUM
KONUM
Rahatlatan bir konfor ve gerçek bir huzur arayanlar için ‘kendin olma lüksü’ hedefiyle
tasarlanan Divan Bodrum; Göltürkbükü’nde, şehir merkezine 18 km, Bodrum
Havaalanı’na ise 45 km uzaklıkta bulunuyor. Tesis oda-kahvaltı konseptinde hizmet
veriyor.
ODALAR
5’i standart, 8’i Superior, 35’i Deluxe, 7’si Deluxe Pool, 4’ü Corner Suit ve 1 Deluxe
Suit olmak üzere toplam 60 odası ile misafirlerinin hizmetinde olan Divan Bodrum,
yörenin tarifsiz, kendine has tarzını yansıtacak şekilde dekore edilen odalarında sadelik
ve özgünlüğü birleştirirken, büyüleyici Akdeniz manzarasını içeriye yansıtabilmeyi
başarmıştır.
Odalarda; satelite TV, direkt telefon, klima, tavanda pervaneli fan, saç kurutma makinesi,
kasa, bebek yatağı (istek üzerine).
Deluxe, Deluxe Pool, Corner Suit, Deluxe Suit tipi odalarımızda balkon veya teras
mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Divan Bodrum, uzmanlaştığı Ege ve Akdeniz mutfağını Bodrum’un en büyüleyici
manzarası eşliğinde sunuyor. Tecrübeli şefimiz ve ekibi, özel yapım zeytinyağından
yöresel domatese kadar yörenin en iyi, en lezzetli malzemelerini kullanarak Türkiye’nin
çok kültürlü mutfağını çağdaş füzyon mutfağı ile birleştiriyor.
Sahil Bar (09:00-02:00)
Deniz kenarındaki Sahil Bar, turkuaz denizin üzerinden batan turuncu ve altın renkli
güneşe karşı lezzetli kokteyllerinizi yudumlamak için mükemmel bir ortam. Kendinizi
fırça darbeleriyle bu tablonun üstüne kırmızı, pembe ve mor renkler katan bir ressam gibi
hissetmenizin an meselesi olduğu Sahil Bar, akşam keyiflerinize canlı DJ performansları
ile dinamizm katıyor.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Lobby Bar (09:00-18:00)
Tüm gün boyunca hizmetinizde olan Lobby Bar, sakin ve samimi atmosferi ile baş başa
içkiler ya da Divan Pastanesinin baştan çıkarıcı lezzetlerinin eşlik ettiği bir kahve için
eşsiz bir ortam.
Kahvaltı Salonu
Bodruma özgü yöresel kahvaltı seçenekleri.
Divan Pastanesi
Çikolataları, lokumları, nefis pasta ve kekleriyle , Türkiye’nin önde gelen pastanesi baştan
çıkarıcı lezzetleriyle Divan Bodrum’da
AKTİVİTELER
Basketbol, fitness center, su sporları, tenis kortları.
ÇOCUK
Çocuk yüzme havuzu, bebek bakıcısı (istek üzerine ücretli).
TESİS HAKKINDA
250 kişilik restoran, Beach Bar, butik, yüzme havuzu, wireless internet servisi, toplantı
salonları, kuaför salonu (bay-bayan), özel transfer (istek üzerine ücretli)
Divan Bodrum Palmira Ödülleri
Conde Nast Johansens 2006
Divan Bodrum Palmira-“Avrupa ve Akdeniz’in en Büyüleyici Oteli”
Skal İstanbul-Skalite 2006 “En İyi Butik Otel” Ödülü
Superbrands International-Coolbrands Türkiye 2007

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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TITANIC DELUXE BODRUM
KONUM
Titanic Deluxe Bodrum, Bodrum-Güvercinlik mevkii'nde konumlanmış olup 80.000 m2
alan üzerine kurulmuş olup toplam 393 Oda + 7 Villa’dan oluşmaktadır. Tesis Bodrum/
Milas Uluslararası Havalimanına 15 km, Bodrum İlçe Merkezine 25 km, Güvercinlik
Beldesine ise 3 km uzaklıktadır. Denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Standart odalar 40 m² olup twin veya french yataklı, banyo, duşakabin, WC, oturma
grubu, çalışma masası ve balkon bulunmaktadır. Superior Oda 51 m2 olup maksimum
3 yetişkin veya 2 yetişkin + 2 çocuk konaklamaya uygundur.
Deluxe Oda 80-85 m2 olup maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur.
Aile Suit odada 4+2 konaklayabilir.
Aile odası 54 m2 olup, 4 Yetişkin yada 2+2 yada 3+1 konaklayabilir.
L Superior Villa
K Exclusive Villa
J Presidential Villa
Balkon, banyo, baskül, bornoz, buklet banyo ürünleri, çay-kahve seti, duş, jakuzi,
kablosuz i̇nternet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), küvet, LCD TV, merkezi isıtma, merkezi
klima, minibar (ücretsiz), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, telefon
(ücretli), teras, uyandırma servisi, uydu yayını, ütü ve ütü masası, zemin halı, zemin
parke.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı, Öğle Yemeği, Akşam Yemeği, Gece Yemeği.
Lobby Bar, Irish Pub Bar, Centrium Bar, Patisserie, Schiller Coffee Shop, Bebek Cafe,
Pool Bar, Beach Bar, Vitamin Bar, Show Bar.
Ultra Her Şey Dahi̇l
Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe tesisin belirlenmiş olduğu markalar dahilinde
alkollü alkolsüz içecekler ücretsizdir. Bazı ithal içecekler ücretlidir.
Night Club, dondurma, Türk kahvesi ücretsizdir. Room servis ücretlidir. Nargile ücretlidir.
Mini bar günde bir kez yenilenir.
A'La Carte Restoranlar
Begonvil//Pascarella (Snack Restoran)
Pascarella A'la Carte (İtalyan Restoran)
Begonvil A'La Carte (Balık Restoran)
Hasır A'La Carte (Türk Restauran)
Beef Club A'La Carte Steak ve Dry Aged Et (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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AKTİVİTELER
Dans gösterileri, uygulamalı step, aerobic ve dans kursları, yoga ve pilates dersleri,
su jimnastiği, plaj voleybolu ve su topu (ödüllü turnuvalar), masa tenisi, mini futbol,
basketbol, fitness club, tenis kortu, raket ve ışıklandırma hizmeti (ücretli), havalı tüfek,
tavla, kağıt oyunları, satranç, motorsuz su sporları (deniz bisikleti, kano, lisans şartı
ile sörf i̇mkanı), dalgıç kulübü (ücretli), motorlu su sporları, lisans şartı ile katamaran
(ücretli), temalı özel partiler ve özel eğlence geceleri sunset partileri, canlı müzik grupları
show sonrası eğlence imkanları, show grupları.
SPA & SAĞLIK
BeFine SPA
Ücretsiz hizmetler: Kar çeşmesi, sok duşları ve havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu,
açık ısıtmalı yüzme havuzu, dinlenme terasları, Türk/Osmanlı hamamı, sauna son
teknolojik aletler ve profesyonel ekip ile fitness, buhar odası
Ücretli hizmetler : VIP masaj odaları, güzellik merkezi, cilt bakım, yüz bakım hizmetleri,
çeşitli terapi programları ,bay ve bayan kuaför salonu ,kisiye özel hamam ve sauna
hizmetleri-kese, köpük, özel terapi, cilt ve yüz bakım hizmetleri, özel paket terapi
programları, bakım kürleri,masaj terapileri (ücretli) vip masaj odası kullanımı, SPA suite.
ÇOCUK
Tini Kids Club
04-12 yaş grup aralığı içindir( 0-3 yaş ebeveyn ile birlikte kullanılabilir).
TESİS HAKKINDA
Bodrum’un en güzel koylarından Güvercinlik’te, Pina Yarım Ada’sından Cennet Koyu’nu
seyreden, Ege’nin iki yakası Bodrum ve Mikanos’un mimari esintilerini konfor için
tasarlanmış konseptiyle birleştiren Titanic Deluxe Bodrum mayıs 2016 de hizmete girdi.
Eşsiz güzellikteki Güvercinlik Koyunda, 80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu Titanic
Deluxe Bodrum, 350 metrelik sahil bandında ve denize sıfır olarak konumlanıyor.
Misafir konforu ve memnuniyeti için kişiye özel yaklaşımlar yaratıp, lüks ve şıklığı bir
arada sunarak gerçek bir huzur yaşatacak Titanic Deluxe Bodrum, uzman şeflerin
yönettiği her damak tadına hitap eden restoranları ve iddialı lezzetleri ile de öne çıkıyor.
Konfor, lezzet ve eğlencenin bir arada sunulduğu Titanic Deluxe Bodrum, doğanın tüm
renkleriyle iç içe tatil yapmak isteyenlere hitap ediyor.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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XANADU ISLAND
KONUM
Bodrum bölgesinde Turgutreis’in Akyarlar kasabasına bağlıdır. 55000 m² alan üzerine
kurulu olan tesisin 222 odası bulunmaktadır. Turgutreis merkezine 7 km, Bodrum
merkezine 30 dakika, havalalanına 1 saat mesafededir.

Executive Suite: Çift yatak odalı, antreli, giyinme odalı, ayrı oturma odalı, möbleli balkonlu
Suit. Yatak odaların birinde tek büyük yatak, duş, çift lavabo, WC, jacuzzi’li geniş banyo
bulunur. Diğer yatak odasında iki ayrı yatak, duş, lavabo, WC’li banyo mevcuttur. Oda’ya
4 kişilik yemek masası ve oturma alanı bulunan salon aittir.

ODALAR
Courtyard Suite: Tek yatak odalı, möbleli balkonlu Suit. Oda’da tek büyük veya iki ayrı
yatak, açılabilir kanepeli oturma alanı, küvet, duş, lavabo ve WC bulunmaktadır.

Royal Suite: Üç yatak odalı, antreli, çalışma odalı, ayrı oturma odalı Suit. Yatak odaların
en büyüğünde tek büyük yatak, giyinme odası, duş, WC, çift lavabo, jacuzzi’li geniş
banyo bulunur.

Connected Courtyard Suite: Biri tek büyük yataklı, diğeri ise iki ayrı yataklı, iki Courtyard
Suit’den oluşan Suit.

Premium Villa: 4 yatak odalı çift katlı, özel havuzlu ve şezlonglu teraslı Villa.

Manor House Suite: Tek yatak odalı, antreli, giyinme odalı, möbleli balkonlu Suit. Oda’da
tek büyük yatak, çift kanatlı kapı ile ayrılmış açılabilir kanepeli oturma odası, küvet, duş,
lavabo ve WC bulunmaktadır.
Romance Suite: Tek yatak odalı, antreli, giyinme odalı, möbleli balkonlu Suit. Oda’da
geniş, yuvarlak yatak, oturma odası ve jacuzzili, duş, çift lavabo ve WC’li geniş banyo
bulunmaktadır.
Sunset Suite: Tek yatak odalı, antreli, möbleli balkonlu Suit. Oda’da tek büyük yatak, çift
kanatlı kapı ile ayrılmış açılabilir kanepeli oturma odası, geniş banyo, duş, küvet, lavabo
ve WC bulunmaktadır.
Deluxe Suite: Tek yatak odalı, geniş antreli, möbleli balkonlu Suit. Oda’da tek büyük
yatak, çift kanatlı kapı ile ayrılmış açılabilir kanepeli oturma odası ve çalışma alanı, geniş
banyo, duş, küvet, lavabo ve WC bulunmaktadır.
Elegance Suite: Çift yatak odalı, antreli, şezlong ve möbleli balkonlu Suit. Yatak odaların
birinde tek büyük yatak, açılabilir kanepeli ve çalışma alanı bulunan oturma bölmesi, ayrı
oturma odası, geniş banyo, duş, küvet, çift lavabo ve WC mevcut diğerinde iki ayrı yatak,
duş, lavabo WC bulunmaktadır.
Lavender Suite: Çift yatak odalı, antreli, möbleli, şezlonglu teraslı Suit. Yatak odaların
birinde tek büyük yatak, oturma alanı, geniş banyo, duş, WC, çift lavabo ve jacuzzi
mevcuttur. Diğer yatak odasında iki ayrı yatak, duş, lavabo ve WC’li banyo bulunur.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Royal Villa: 6 Yatak odalı çift katlı, özel havuzlu Villa. İstenildiği takdirde terasta barbeque
hazırlığı yapılabiliyor.
YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil
Ana Restoran
Azzurro A La Carte Restoran, Aegean Restoran (ücretsiz).
Restoranlar All Day Dining hizmet vermektedir.
Barlar: Archipelago Bar, Xanadu Bar, Rosebud Bar ve Teras, Lobi Bar, Sports Bar,
Disco Bar, Beach Bar.
AKTİVİTELER
Animasyon programları, spor ve oyunlar, fitness merkezi, kapalı havuz ve çocuk
havuzu, 2 adet açık havuz ve açık çocuk havuzu, bowling ve oyun salonu,
su sporları istasyonu (ücretli), 1 tenis sahası, 1 futbol sahası, Shang-Du Spa
(giriş ücreti kişi başı 10 € ).
TESİS HAKKINDA
Xanadu® Island Oteli Türkiye’nin batı kıyısında şirin bir kasaba’ya bağlı, Ege’nin masmavi
suları ile çevrilmiş, özel bir yarım ada’da yer alır. Yüksek kaliteli her şey dâhil konsepti ile
misafirlerine sıra dışı bir tatil keyfi yaşatan Xanadu® markasına ait bu prestijli ve şık
otel, her biri özenle hazırlanmış ve özel mimarisi sayesinde tamamı deniz gören Villa ve
Suit’lerinde dünya’nın dört bir yanından gelen konuklarını ağırlamaktadır.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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HILTON BODRUM TÜRKBÜKÜ RESORT & SPA
KONUM
Tesis şık otelleri ve restoranları ile ünlü Türkbükü’nde 400.000 m² alan üzerine kurulu
olup denize sıfır mesafede bulunmaktadır ve özel koya sahiptir.
ODALAR
Kara Manzaralı Oda, Deniz Manzaralı Oda (39 m² / 432 adet), Kara Manzaralı Tek Yatak
Odalı Suit, Deniz Manzaralı Tek Odalı Suit (45 m² / 47 adet), Tek Odalı Deluxe Suit
(70 m² / 5 adet) ve Kral Dairesi (185 m² / 2 adet) şeklindedir.
Odalarda kontrol ayarlı merkezi klima, banyo / WC, saç kurutma makinesi, direk hatlı
telefon, ütü ve ütü masası, uydu yayınlı LCD TV, minibar, kablosuz internet, teras veya
balkon, emanet kasa mevcuttur.
Villalar
Kendi bahçesi içerisinde yer alan 450 m² büyüklüğündeki her villa, 4 büyük yatak
odası, 1 hizmetli odası, geniş bir salon ve ayrı bir mutfaktan oluşmaktadır. Tüm yatak
odalarında duş/banyo mevcuttur; ebeveyn odasında özel sauna ve jakuzi bulunmaktadır.
Sahilde villa misafirlerine özel bir platform bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Ultra Herşey Dahil
Ana Restoran
Kahvaltı (07:00-11:00)
Öğle Yemeği (12:30- 14:30)
Akşam Yemeği (19:00-21:30, Temmuz-Ağustos:19:30-21:30)
Gece Yemeği (23:30-01:30)
Patio Olivia A’La Carte Restoran
Cadde Kabap Evi A’La Carte Restoran
Paparazzi A’La Carte Restoran
Sultan A’La Carte Restoran (Osmanlı Mutfağı)
Sea Port (Deniz Ürünleri)

İçecek Üni̇teleri̇ (Ultra Herşey Dahil)
Sarnıç Snack Bar (11:00-19:00)
Lobby Bar (10:00-02:00)
Pool Bar (+16.50) (20:00-00:00)
A'La Mare Bar (10:00 – 19:00)
A'La Mare Bar (+16) (19:00 – 23:00)
A'La Mare Bar - Nargile Köşesi (+16) (12:00 – 23:00)
Café Central (12:30-22:00)
Sarnıç Bar (10:00-19:00)
Patisserie (10:00-18:00)
Disco Bar (23:00-02:00)
Paparazzi Night Club (+16) (22:00-00:00) (ücretsiz)
Serpme Kahvaltı (08:00-12:00) Kişi başı 10 € kuver ücretli
The Beach Club 10:00-19:00 saatleri arası 16 yaş ve üzeri misafirlerin kullanabildiği bir
alan ve ücretsiz. (maksimum saat 00:00 saatine kadar açık)
TESİS HAKKINDA
Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa; tarihi yarımadanın kuzeyinde, Cennet Koyu’nun
yemyeşil ormanı ve doğa harikası turkuaz renkli özel koyunda hayal edemeyeceğiniz bir
konforla konuklarına “Hoş Geldiniz” diyor.
432 standart oda + 52 adet süit + 2 Kral dairesi ve 9 villanın iç mekanları, konfor ve
estetik odaklı bir mimarinin en şık detaylarını barındırıyor.
Kaydıraklı, güneşlenme teraslı, yarı olimpik ya da özel ısıtmalı Hilton Bodrum Türkbükü
Resort & Spa’nın 6 farklı havuzunda birbirinden keyifli anlar sizi bekliyor.
İnce kumlu özel plaj, rüzgar sörfü ve wakeboard gibi su sporları da içinizdeki deniz
tutkusuna cevap veriyor.
3000 m²’lik spası; gün boyu süren farklı eğlence aktiviteleri, canlı müzikler, konsept
partiler ve dans etkinlikleri tatilleri renklendiriyor.
Açık büfe hizmet veren ana restorana ek olarak 4 adet ala carte restoran bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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LUJO BODRUM
KONUM & KONSEPT
Sade mimari yapısı ve çarpıcı Ege Denizi manzarasıyla Lujo, her şey dahil à la carte
konsepti ve Art & Joy teması ile farklılık arayanları ağırlamayı hedefliyor. Güvercinlik
Koyu’nda yer alan Lujo, Bodrum Havaalanı’na 15 km, Bodrum şehir merkezine 20 km,
Bodrum Kalesi’ne ve Halikarnas Mozolesi’ne 25 km ve Yalıkavak’a 40 km uzaklıkta yer
alıyor.
ODA
420 adet, tamamı kısmi veya tam deniz manzaralı 20 tip oda, süit ve villa bulunuyor.
Odalarda balkon veya Jakuzi ve güneşlenme koltuğu bulunan teraslar yer alıyor. Laguna
Odaların terasından doğrudan havuza erişilebiliyor. Tüm banyolarda duş, çift lavabo,
Bvlgari marka kozmetik ürünleri, saç kurutma makinesi ve giyinme odası bulunuyor.
Tek ve çift kişilik yatakların yanında 3 farklı yatak sertliği ve 8 farklı yastık için menü
sunuluyor. Oda içerisinde çalışma masası, koltuk veya kanepe, ütü ve ütü masası,
su ısıtıcı, kahve makinesi ve minibar yer alıyor. Hijyen esaslı cam panelli akıllı oda sistemi
ile kontrol edilebilen odalarda kablosuz yüksek hızlı internet, medya bağlantı öbeği ve
IPTV sistemi bulunuyor.
TESİS
Lujo ultra her şey dahil à la carte konseptte hizmet veriyor. Lujo’nun kendisine ait 1 km
uzunluğunda beyaz kum plajı, tümü ısıtmalı olarak tasarlanan açık ve kapalı havuzları,
çocuk havuzları, havuza direkt erişimli odaları ve özel havuzlu villaları bulunuyor.
250 bin’den fazla kök bitki ile bezenmiş bahçeleri gün boyu süren aktiviteleri ve şımartan
lezzetleri ile misafirlerine anlatılacak hikayeler yaratmak üzere yola çıkan Lujo’nun,
9 farklı restoranı ve 14 barı 1000 m2’lik bir balo salonu, toplantı odaları, helikopter pisti
ve üzerinde bar ve kabanaların yer aldığı büyük bir iskelesi, 4500 m2 çocuk kulübü Kijo
Club, 2100 m2 Sensum Spa, fitness salonu, Türk Hamamı ve güzellik merkezi bulunuyor.
Güvercinlik Koyu manzarasına hakim bir yamaca kurulu olan Lujo’da otel içinde sürekli
servis veren özel araçlarla ulaşım sağlanırken, yürümek isteyen veya fiziksel kısıt olan
misafirler yürüyen merdivenler ve rampalar ile denize ve odalara rahatça erişebiliyor.
GASTRONOMİ
Art & Joy temasını benimseyen Lujo, yemek yapmanın bir sanat olduğu düşüncesiyle
şef Mustafa Gündüz ve yenilikçi ekibi ile farklı ve lezzetli tatlar sunuyor. Lujo’da
deniz manzaralı 9 farklı gurme restoran bulunuyor. 24 saat hizmet veren Koza, Asya
mutfağından Teppanyaki ve Robata gibi farklı pişirme tekniklerini bünyesinde toplayan
Shibori, İtalya’nın eşsiz lezzetlerini sunan Sorriso, göz kamaştıran manzarası ile Akdeniz
ve Ege’nin tatlarını sofranıza getiren Alarga başta olmak üzere misafirleri başta Türk,
Yunan, Asya, Meksika, İtalyan ve dünya mutfaklarından tarifsiz lezzetler bekliyor.
Teppanyaki ve Steak House için kişi başı 30 Euro, Secret Restoran'da Lujo Edition
harici misafirler için 50 Euro kuver ücreti bulunuyor. Miksologlar tarafından Lujo’ya özel
yaratılan kokteyllerin sunulduğu Fly-Inn Bar, yıllanmış viskilerin, seçkin alkollü içecek

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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seçeneklerinin ve puro çeşitlerinin yer aldığı Pablo Esco Bar’ın yanı sıra taze sıkılmış
meyve ve sebze sularının ve detoks içeceklerin sunulduğu Vitamin Bar da dahil olmak
üzere 14 ayrı konseptte bar yer alıyor. Seçkin yerli ve yabancı marka alkollü ve alkolsüz
içeceklerin tümü 24 saat boyunca ücretsiz olarak servis ediliyor. Lobide gün boyunca
misafirlere ikram edilen çikolatalar Lujo içerisindeki bir imalathanede üretiliyor. Plaj
kısmında el yapımı bu lezzetli çikolatalar baristanın hazırladığı kaliteli kahve ile birlikte
servis ediliyor. Ayrıca dondurulmuş meyveli yoğurt ve el yapımı dondurma da sunulan
lezzetler arasında.
PLAJ VE HAVUZLAR
Lujo’nun kendisine ait 1 km uzunluğunda beyaz kum plajı misafirlerine eşsiz bir deniz
keyfi sunuyor. Beyaz kumlu özel sahili, doğal yapısı ile sessizlik arayanlara Escape Beach,
çocukları ile kumdan kaleler yapmak isteyenlere Joy Beach, Lujo Edition misafirlerine
özel plaj bölümü ve plaj partilerinin hareketini arayanlara Indigo Beach Club’ı sunarak
her zevke hitap ettiğini kanıtlıyor.Özellikle bahar aylarında Bodrum bölgesinin serin olan
suları düşünülerek, tümü ısıtmalı olarak tasarlanan 5 adet açık sonsuzluk havuzu, 1 adet
kapalı havuzu, açık ve kapalı çocuk havuzları, 6 kaydıraklı su parkı, havuza direkt erişimli
odaları ve özel havuzlu villaları bulunuyor.
ART & JOY
Lujo’da eğitici ve eğlenceli aktiviteler gün boyunca devam ediyor. Canlı DJ Performansları,
çocuklara ve yetişkinlere yönelik sush, makaron, makyaj, saç stili gibi atölye çalışmaları,
Indigo Beach Club ve performans alanında gerçekleşen gösteriler ve partiler gün boyu
devam ediyor. Indigo Night Club’da eğlence gece 3’e kadar devam ediyor. Hareket ve
heyecan isteyen misafirler ise parasailing, yüzme ve tenis dersleri, jetski, su kayağı ve
motorlu su sporları gibi aktivitelerden yararlanabiliyor.
ÇOCUK ve KIJO CLUB
01-17 yaş arası misafirler için 4500 m2’lik, içerisinde ayrı su parkı ve amfitiyatrosu
bulunan, KIJO CLUB 09.00-02.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Çocuk ve gençler için
ayrı alanlar, farklı yaş gruplarına yönelik eğlenceli ve eğitici aktiviteler bulunuyor. Açık ve
kapalı alanda çocuk havuzları ve Presidential Villa bahçesinde özel bir çocuk havuzu yer
alıyor. Odalarda çocuk kozmetiği ve tüm restoranlarda çocuk menüsünün yanı sıra ana
restoran Koza’da çocuklar için ayrı bir alan bulunmaktadır. Bebekler için, bebek bakımı,
ana restoranda mama çeşitleri, bebek yıkama küveti, bez, pişik kremi, gece sütü, oyun
halısı, ateş ölçer, biberon ısıtıcı gibi imkanlar yer alıyor.
SPA
2100 m2 üzerine kurulu Spa’da misafirlerin ihtiyaçlarına uygun bakım ve terapilerin
önerileceği danışmanlık hizmeti, yüz ve vücut bakımları, klasik masajların yanı sıra
Uzak Doğu ve Ayurveda terapilerinin de uygulanacağı 10 adet bakım odası bulunuyor.
Spa bünyesinde ayrıca Türk Hamamı, güzellik salonu, spor salonu ve kapalı yüzme
havuzu bulunuyor.
Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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MANDARIN ORIENTAL
KONUM
Tesis Bodrum Türkbükü Cennet koyu mevkin'de kurulmuş olup toplam 137 Oda & Suite
& Villa bulunmaktadır. Türkbükü merkeze 5 km, Bodrum merkez'e 22 km, Havalimanı'na
45 km, Denize sıfır mesafededir.

YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı
Sadece sabah kahvaltısı ücretsiz olup gün içerisinde alınan tüm yiyecek ve içecekler
ücretlidir.

ODALAR
Bahçe Manzaralı Oda 72 m2 olup maksimum 3 yetişkin konaklamaya uygundur.
Doğanın dinginliği içinde modern bir anlayışla tasarlanmış bu geniş odalar otelin kalbinde
huzurlu bir ortam sunar. Pastel renklerde ve özel tasarımlı mobilyalarla dekore edilmiş,
ahşap yer döşemesi ve yerden tavana kadar uzanan pencereleri bulunan odalarımızda
çift kişilik veya tek kişilik iki yatak seçeneği, konforlu bir kanepe ve geniş bir çalışma
masası da sunulmaktadır. Yatak odasından ayrı bir bölüm olarak lüks bir anlayışla
tasarlanan banyolar, büyük küvetler, el yapımı porselen ikiz lavabo ve muhteşem düz
ayak duşlarıyla modern bir dokunuşun eseridir. Her odada şezlong ve yemek alanıyla
tasarlanmış bir teras bulunur.

Assaggio A'la Carte Restoran - İtalyan Mutfağı (19:00-23:00)
Kurochan by IOKI A'la Carte Restoran - Japon Mutfağı (19:00-23:00)
Bodrum Balıkçısı A'la Carte Restoran - Geleneksel Balık Restoranı (18:00-23:00)
Sofra A'la Carte Restoran - Kahvaltı Servisi (07:00-11:00)
Blue Beach Club & Bar - Hafif Yiyecekler (10:00-20:00)
Pool Bar & Restaurant - Hafif Yiyecekler (10:00-18:00)

Deniz Manzaralı Oda 72 m2 olup maksimum 3 yetişkin konaklama yapılabilir.
Muhteşem Ege denizi manzaralı, mükemmel biçimde tasarlanmış bu odalarda yemek
alanı ve şezlong ile tamamlanan balkonlar veya teraslar da bulunur. Ahşap yer döşemesi,
el yapımı Türk kilimleri ve elle işlenmiş deri başlıklı çift kişilik yatak veya tek kişilik iki
yatak seçenekleriyle şık ve modern döşenmiş odalarda çamaşır ve oda servisi için vale
servis dolabı da bulunur. Ayrıca, yerden tavana kadar uzanan pencereler odaya doğal
ışık sağlayarak muhteşem bir ortam yaratır. Banyolarda bulunan büyük küvetler, ikiz
lavabo ve düz ayak geniş duşlar banyo keyfinizi daha çekici kılar.
Mandarin Junior Suit 94 m2 olup maksimum 3 yetişkin konaklamaya uygundur.
Açık kat planına sahip Mandarin Junior Süitlerde geniş bir çalışma masası, koltuk takımı
ve yatak bulunur. Bu geniş süitlerin özel teraslarında ise kendilerine ait havuz ve duşları
yer alır. Lüks yatak takımları, misafirlerin kuru temizleme ve diğer servisleri odalarının
kapısını dahi açmadan almalarını sağlayacak kullanışlı vale servis dolabı süitlerin
sunduğu ayrıcalıklı imkanlar arasındadır. Gün ışığı ile aydınlanan lüks ve incelikli bir
tasarıma sahip banyolarda geniş ve derin bir küvet, düz ayak bir duş ve el yapımı ikiz
lavabo bulunmaktadır.
Akdeniz Suit 145 m2 olup maksimum 4 yetişkin konaklama yapılabilir.
Özel Havuzlu Deniz manzaralı Suit odalar 115 m2'dir.
Ege Suit odalar 115m2 dir. Maksimum 4 kişi kapasitelidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Nargile (ücretli), Dondurma (ücretli), Şişeli İçecekler (ücretli), Yabancı İçecekler (ücretli),
Taze Sıkılmış Meyve Suları (ücretli), Diyet Büfesi (ücretli), Türk Kahvesi (ücretli)
AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Tenis kortu, basketbol sahası.
Ücretli Aktiviteler: Tüplü dalış, deniz paraşütü, balıkçılık gibi çeşitli su aktiviteleri.
SPA & SAĞLIK
Doğu'nun sağlık geleneklerinden esinlenilerek tasarlanan huzur dolu Spa'da
terapistlerimiz ve birinci sınıf olanaklar eşliğinde ayrıcalıklı bakımlar sunulur.
ÇOCUK
Otelde, Küçük Konukların geçirdikleri zamandan keyif almaları için onları rahat ettirecek
çeşitli olanaklar sunulur. Portatif bebek karyolaları, bebek küvetleri, yüksek sandalyeler,
bebek ve çocuklar için araç koltukları, banyo malzemeleri ve isteğe bağlı olmak üzere
iPad'ler, Xbox'lar, kutu oyunlar ve plaj oyuncakları bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Avrupa'nın en güzel noktalarından birinde yer alan büyüleyici sahil oteli Mandarin
Oriental, Bodrum düşlerinizi gerçeğe dönüştürüyor.Bodrum Yarımadasının kuzey
kıyısında, Cennet Koyu'nda sakin bir konuma sahip olup stil, lüks ve konforun bir araya
geldiği eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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HAPIMAG SEA GARDEN RESORT
KONUM
Şehir merkezine 17 km, havaalanına ise 45 km uzaklıkta olan Hapimag Sea Garden
Resort Bodrum, modern dekore edilmiş 282 standart oda ve 3 süit olmak üzere toplam
285 odası ile misafirlerine unutulmaz bir konaklama deneyimi sunuyor.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Fitness salonu, aerobik, jimnastik, tavla, satranç, okey ve kart
oyunları, masa tenisi, dart, bilardo, gündüz ve akşam animasyon, canlı müzik (haftanın
belirli günleri)

ODALAR
Standart deniz manzaralı ve bahçe manzaralı oda seçenekleri olup, odalar 31 m2’dir.
Standart odalarda maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk veya 3 yetişkin konaklamaya müsaittir.
Odalarda; 1 yatak odası, merkezi klima, mini bar (bira, meşrubatlar, su), dijital kasa,
LCD/uydu TV, telefon, küvetli banyo & WC, havlu, saç kurutma makinesi, kozmetik ayna,
balkon, çay & kahve set up, kartlı anahtar sistemi bulunmaktadır.

Ücretli Aktiviteler: Su Sporları, tenis kortları ve tenis dersleri, squash, dalış okulu, bisiklet
turları

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil
Kahvaltı (07:00-11:00)
Aperitif Büfe (11:00-12:30)
Öğle Yemeği (12:30-15:00)
Snack Büfe (15:00-18:00)
Coffee & Cake (17:00-19:00)
Akşam Yemeği (19:00-22:30)
Kid's Büfe (19:00-21:00)
Çay & Kahve ve Dondurma (09:00-23:00)
Yerli & Yabancı Alkollu İçkiler ve Alkolsuz İçecekler (09:00-01:00)
Büfeler: Lavanta Non Stop Büfe
Barlar: Lobby Lounge Bar, Sunset Bar, Laguna Lounge Bar, B Smash R
Cafe&Bistro: Merhaba
A La Carte Restaurantlar
Da Primo - Balık Restaurantı (19:00-22:30)
Merhaba Meyhane - Geleneksel Meyhane (19:00-22:30)
Mini Bodrum Sokağı - Sokak Festivali & Temalı Akşamlar (19:00-22:30)
Cha Cha - Meksika Mutfağı (19:00-22:30)
Laguna Lounge - Uluslararası Mutfak & Sushi (19:00-22:00)
Merhaba Restaurant - Uluslararası Mutfak (19:00-22:30)
Club Laguna - Club (23:00 - )

SPA & SAĞLIK
Knidos Sağlık ve Güzellik Merkezi’nde masaj ve terapiler (ücretli), hamam, sauna, jakuzi
HAVUZ & PLAJ
Tesiste 290 m uzunluğunda özel plaj, 2 adet açık yüzme havuzu, 1 adet kapalı yüzme
havuzu, 1 adet çocuk havuzu bulunmaktadır. Açık Havuz, Çakıl Deniz, Çocuk Havuzu,
Çocuk Kaydırağı, Denize Sıfır, İskele, Kapalı Havuz, Sığdan Derine Kum-Çakıl Karışık
Plaj, Şezlong Şemsiye.
ÇOCUK
Mini Club (04-07 yaş), Maxi Club (08-11 yaş), Youth Club (12-15 yaş)
TESİS HAKKINDA
Adını, deniz manzaralı terasları ve yemyeşil bahçelerinden alan; yaklaşık 200 dönüm
alan üzerine kurulu Hapimag Sea Garden Resort Bodrum; Gökova Körfezi'nin mucizevi
güzellikteki üç cennet koyu ve doğallığı Mavi Bayrak, Yeşil Yıldız (Çevreye Duyarlı Tesis
Ödülü) ve Yeşil Anahtar ile güvence altına alınmış Ege’nin eşsiz turkuaz renkli denizi ile
çevreleniyor.
Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), engelli rampası,
genel alanlarda kablosuz i̇nternet (ücretsiz), hemşire (ücretsiz), kuaför (ücretli),
kuru temizleme (ücretli), market (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz).
Evcil hayvan kabul edilmez.
Balayı Uygulamaları
Giriş günü odaya iki kişilik pasta, süsleme

*Yukarıda belirtilen restoranlar ve Club Laguna'da Ultra Her Şey Dahil konsepti ve
Voucher kullanımı geçerli değildir, ekstra kullanıma tabiidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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DELTA HOTEL BY MARRIOTT BODRUM
KONUM
Bodrum'da Aratepe mevkii, Tilkicik Koyu'nda 16000 m2 alana kurulu olan tesisin
toplamda 289 odası bulunmaktadır. Bodrum merkeze 19 km, Bodrum Milas
Havalimanına 60 km uzaklıktadır.
ODALAR
Kara Manzaralı odalar 22 m2'dir. Tek yatak odasından oluşmaktadır.
Deniz Manzaralı odalar 28 m2'dir. Tek yatak odasından oluşmaktadır.
Aile odaları 40 m2'dir. Arakapılı 2 yatak odası şeklindedir.
Promo odalar 18 m2'dir.
Promo Aile odalar 35 m2'dir. Maksimum 4 kişi konaklamasına uygundur.
YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil Plus
Kahvaltı (07:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-11:00)
Snack Saati (12:30-16:30)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Çay Saati (16:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Gece Çorbası (23:30-00:30)
A'la Carte Restoranlar (19:00-22:00, ücretli)

seturbiz.com

Misafirler 4-6 gece arası konaklamalarda 1 kere ve 7 gece ve üzeri konaklamalarda
2 kere A'La Cart'e Restoranlardan ücretsiz yararlanabilirler. (ön rezervasyonlu).
All Inclusive Plus konseptinde bazı yabancı alkollü içecekler fiyatlara dahildir.
AKTİVİTELER
Canlı müzik haftanın belirli günlerinde yapılmaktadır. Dans gösterileri, karaoke geceleri,
Plaj partisi, Türk geceleri, Tema Geceleri, Kabareler, Yarışmalar...
Kano (15dk ücretsiz olup diğer kullanımlar ücretlidir)
ÇOCUK
Mini Club 4-12 yaş arası çocuklar için 10:00-12:30 ve 14:30-16:30 saatleri arasında
hizmet vermektedir.
Günlük Aktiviteler: Yüz boyama, masa oyunları, hobi çalışmaları, mini disko, çocuk şovları
02-06 Yaş grubu için bebek bakıcılığı mevcut olup ücretlidir.
SPA & SAĞLIK
Yenilenen Spa & Welness bölümünde sauna, Türk hamamı ve buhar odası, yeniden
dekore edilmiş ısıtmalı kapalı havuzu, bay-bayan kuaförü ve fitness merkezimiz siz
misafirlerimize üstün ve kaliteli hizmeti görev edinmiş personelimiz ile Delta Beach SPA
sizlere cennete açılan bir pencereden bakmaya davet ediyor.

Lobby Bar (10:00-00:00)
Pool Bar (10:00-00:00)
Snack & Beach Bar (10:00-18:00)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Sabah kahvaltısı öğle ve akşam yemekleri açık büfe olup tesisin belirlemiş olduğu
markalar dahilinde yerli ve bazı yabancı içecekler 10:00 ile 00:00 saatleri arasında
ücretsizdir. Konsept dışındaki içecekler ücretlidir.

TESİS HAKKINDA
Delta Hotel By Marriott Bodrum, Ege'nin uçsuz bucaksız turkuaz mavisini içinde
barındıran denizi ile eşsiz doğasının bütünleştiği cennetin kapılarını sizler için açıyor…

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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THE BODRUM EDITION HOTEL
KONUM
The Bodrum EDITION Otel, Bodrum Yarımadası'nın batısında bulunan Yalıkavak
Palmarina'ya yalnızca 3 km uzaklıkta yer alır.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Yoga, tırmanma duvarı, fitness salonu
Ücretli Aktiviteler: Su sporları, özel eğitmen eşliğinde antrenman ve pilates.

ODALAR
Ege Denizi manzaralı, özel havuzlu, balkonlu ve bahçeli olmak üzere toplam 108 oda,
süit ve villalardan oluşmaktadır.

SPA & SAĞLIK
Ücretsiz Hizmetler: Tuz odası, Türk hamamı, dinlenme alanı, fitness, sauna
Ücretli Hizmetler: Kuaför ve Güzellik Merkezi, masaj, cilt bakımı, vücüt bakımı.

Odalarda uydu yayını, duş ve küvet, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma
makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), LCD TV, mermer zemin, çalışma
masası, banyo, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz),
buklet banyo ürünleri, ütü/ütü masası (ücretsiz) bulunmaktadır.

HAVUZ & PLAJ
Tesiste açık havuz,sahil, iskele, cabana (ücretli), şezlong-şemsiye bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Eşsiz yeme içme alanları içerisinde iki bar, Ege Denizi manzaralı özel İmza Restoran,
gece kulübü ve her gün saat 16.00'a kadar geleneksel Türk kahvaltısının servis edildiği
restoran.

TESİS HAKKINDA
Otelde; otopark (açık), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), havalimanı transferi
(ücretli), iş merkezi (ücretsiz,) toplantı salonu (ücretli) ve uyandırma servisi (ücretsiz)
olanakları bulunmaktadır.
6 kg ağırlığı geçmeyen evcil hayvan kabul edilmektedir.

- Açık Restoran (ücretli)
- Kapalı Restoran (ücretli)
- Night Life Venue (ücretli)
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
15:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

18 I BODRUM

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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DUJA BODRUM BY LA BLANCHE
KONUM
Duja Bodrum By La Blanche, Bodrum Milas Havalimanı’na 21 km, Bodrum merkeze
11 km mesafededir.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Aerobik-step,
su jimnastiği, canlı müzik

ODALAR
Club Odalar: Standart Club odalar 24 m2dir. 1 Çift kişilik ya da 2 adet tek kişilik yatak ve
1 banyo bulunmaktadır.
Odalarda teras, uydu yayını, duş, elbise dolabı, çay-kahve seti, saç kurutma makinesi,
telefon (ücretli), balkon, seramik zemin, LCD TV, çalışma masası, merkezi ısıtma, banyo,
uyandırma servisi, su ısıtıcısı, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, mini bar
(ücretsiz), kasa (ücretsiz), terlik, buklet banyo ürünleri mevcuttur.

Ücretli Aktiviteler: Tenis sahası ışıklandırması

Villa Bahçe & Deniz Manzaralı Odalar: Villa odalar 23-35 m2dir. 1 çift kişilik ya da 2 adet
tek kişilik yatak, 1 sofa ve 1 banyo bulunmaktadır.
Odalarda uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, duş, oturma
grubu, seramik zemin, buklet banyo ürünleri, terlik, uydu yayını, mini bar (ücretsiz),
saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, teras, balkon, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), merkezi
ısıtma, elbise dolabı, çalışma masası, çay-kahve seti, kasa (ücretsiz) mevcuttur.
Ana Bina Deniz Manzaralı Odalar: Ana bina standart odalar 23-33 m2 arasındadır.
1 çift kişilik ya da 2 tek kişilik yatak ile 1 sofa, 1 banyo ve balkon veya teras bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil
Otelde 5 adet a la carte restaurant bulunmaktadır. Rezervasyon yaptırmak koşulu ile
5 A'la Carte Restaurant birer kez ücretsiz olarak kullanılabilir.
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
- Night Club (ücretsiz)
Nargile (ücretli), diyet büfesi (ücretsiz), Türk kahvesi (ücretsiz), şişeli içecekler (ücretli),
yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
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boccia,

mini

futbol,

animasyon,

jimnastik,

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli),
masaj (ücretli), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz)
HAVUZ & PLAJ
Otelde aqua park, çocuk havuzu, kapalı havuz, açık havuz, iskele, kapalı çocuk havuzu,
şezlong-şemsiye, platform bulunmaktadır.
ÇOCUK
Tesiste mini club, çocuk havuz aktivitesi, çocuk büfesi, bakıcı (ücretli), oyun bahçesi
mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Otel, Ege mavisi pırıl pırıl denizi ve yemyeşil doğası ile sizi kuş sesleri ve sevimli sincaplar
eşliğinde çok özel anlar yaşamaya davet ediyor.
Otelde fotoğraf servisi (ücretli), otopark (açık), market (ücretli), araç kiralama (ücretli),
doktor (ücretli), kuaför (ücretli), havalimanı transferi (ücretli), çamaşırhane (ücretli),
toplantı salonu (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.
Balayı Uygulaması:
Deniz manzaralı oda önceliği, müsaitliğe göre erken giriş ve geç çıkış imkanı, meyve
sepeti ve şarap ikramı, tatlı, 1 akşam a la carte restoranda rezervasyon, a la carte
restaurantta 1 gün kahvaltı servisi.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

5

BODRUM I 19

BODRUM HOLIDAY RESORT & SPA
KONUM
Bodrum Milas Havaalanına 37 km uzaklıktadır.

Night Club (ücretsiz), Şişeli İçecekler (ücretli), Taze Sıkılmış Meyve Suları (ücretli),
Türk Kahvesi (ücretsiz), Yabancı İçecekler (ücretli),

ODALAR
Anabina Standart odalar 45 m2'dir. 1 çift kişilik yatak + 1 tek kişilik yatak + 1 kanepe
mevcuttur. Banyo, Buklet Banyo Ürünleri, Duş, Kasa (ücretli), Küvet, LCD TV, Minibar
(ücretsiz), Saç Kurutma Makinesi, Split KlimaTelefon (ücretli), Uyandırma Servisi, Uydu
Yayını, Zemin Laminant.

A la Carte Restauranlar (ücretli - kişibaşı 5 €)
Kebap Evi A’la Carte
Olive İtalyan A’la Carte
Balık A’la Carte

Club Standart odalar 25 m2'dir. 2 tek kişilik yatak ya da 1 çift kişilik yatak bulunmaktadır.
Balkon / French Balkon, Banyo, Buklet Banyo Ürünleri, Duş Kasa (ücretli), LCD TV,
Minibar (ücretsiz), Saç Kurutma Makinesi, Split Klima, Telefon (ücretli), Uyandırma
Servisi, Uydu Yayını, Zemin Laminant.
Eko Standart odalar 25 m2'dir. 1 çift kişilik yatak bulunmaktadır. Banyo, Buklet Banyo
Ürünleri, Duş Kasa (ücretli), LCD TV, Minibar (ücretsiz), Saç Kurutma Makinesi, Split
Klima, Telefon (ücretli), Uyandırma Servisi, Uydu Yayını, Zemin Seramik.
Anabina Aile odaları 80 m2'dir. 2 oda şeklinde ara kapılı odalardır. Odalarda çift kişilik
yatak + 3 tek kişilik yatak + 1 kanepe bulunmaktadır. Banyo, Buklet Banyo Ürünleri,
Duş Kasa (ücretli), Küvet, LCD TV, Minibar (ücretsiz), Saç Kurutma Makinesi, Split Klima,
Telefon (ücretli), Uyandırma Servisi, Uydu Yayını, Zemin Laminant.
Club Aile odaları 56,5 m2 büyüklüğünde olup,odalarda çift kişilik yatak + 3 tek kişilik
yatak + 1 kanepe bulunmaktadır. Balkon / French Balkon, Banyo, Buklet Banyo Ürünleri,
Duş Kasa (ücretli), LCD TV, Minibar (ücretsiz), Saç Kurutma Makinesi, Split Klima,
Telefon (ücretli), Uyandırma Servisi, Uydu Yayını, Zemin Seramik.

AKTİVİTELER
Aerobik (ücretsiz), Basketbol, Bilardo (ücretli), Boccia (ücretli), Canlı Müzik,
Dart (ücretsiz), Futbol (ücretsiz), Masa Tenisi (ücretsiz), Mini Golf (ücretsiz), Okçuluk,
Oyun Salonu (ücretli), Plaj Voleybolu, Rüzgar Sörfü (ücretli), Su altı Dalış (ücretli),
Su Jimnastiği, Su Kayağı (ücretli), Tenis (gece-ışık) (ücretli), Tenis (raket-top) (ücretli),
Tenis (ücretsiz), Voleybol.
SPA & SAĞLIK
Buhar Banyosu (ücretsiz), Fitness (ücretsiz), Jakuzi (ücretli), Masaj (ücretli), Sauna
(ücretsiz), SPA Center (ücretli), Türk Hamamı (ücretsiz).
ÇOCUK
Çocuklar için gündüz animasyon ve aktiviteler bulunmaktadır.
Bakıcı (ücretli), Çocuk Havuz Aktivitesi, Mini Club, Oyun Bahçesi.
TESİS HAKKINDA
Açık Havuz, Çocuk Havuzu, Kapalı Havuz, Kaydıraklı Havuz, Berber (ücretli),
Çamaşırhane (ücretli), Doktor (ücretli), Kuaför (ücretli), Market (ücretli).

Eko Standart Aile odaları 35 m2'dir. Max. 3+1 yada 4 pax konaklama yapılabilir. Banyo,
Buklet Banyo Ürünleri, Duş, Kasa (ücretli), LCD TV, Minibar (ücretsiz), Saç Kurutma
Makinesi, Split Klima, Telefon (ücretli), Uyandırma Servisi.
YİYECEK & İÇECEK
Bodrum'un inanılmaz deniz manzarası eşliğinde, tatilin ayrılmaz bir parçası olan leziz
yemeklerle Ana Restoran'da 900 kişilik kapalı (alan) ve 300 kişilik açık teras kapasitesi
ile misafirlere kaliteli bir hizmet sunulmaktadır. Herşey dahil sisteminde olup, açık büfe
kahvaltı, geç kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, çocuk büfesi, snack servis, gece snack,
ikramlı beş çayı, dondurma saati, A’la carte restoran ve lobby barda 24 saat ücretsiz
alkollü ve alkolsüz yerli içecek hizmeti sunulmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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CAPE BODRUM BEACH RESORT
KONUM
Dünyaca ünlü yat limanı Yalıkavak Palmarina’ya yalnızca 10 dakika, Türkbükü’ne
15 dakika, Bodrum şehir merkezine ise 20 dakika ve Milas Havaalanı’na 30 dakika
mesafede konumlanan Cape Bodrum Beach Resort, konuklarını evlerinde gibi
hissedecekleri, unutulmayacak anlarla dolu bir tatil deneyimi yaşamaya davet ediyor.
ODALAR
Tüm odalar deniz manzaralıdır.
Deluxe Odalar (30–35 m²): Maksimum 2 kişiliktir. Deniz manzaralı deluxe odalarda, çaykahve set up’ı, LCD/SAT/TV, balkon, duş, tuvalet, merkezi klima sistemi, direkt aramalı
telefon, banyolarda tele-fon, mini bar, 24 saat oda servisi, ücretsiz Wi-Fi, elektronik
kasa, saç kurutma makinesi, terlik ve yastık menüsü sunulmakta.
Luxury Odalar (30-35 m²): Maksimum 2 kişiliktir. Havuza açılan luxury odalar, bahçe
manzarası ile tamamen size ait konfor ve keyfi bir arada yaşatıyor. Her odada şezlong ve
yeme içme alanıyla tamam-lanan bir açık hava terası ayrıcalığı sunuyor.
Deluxe King Odalar (60 m²): Maksimum 4 kişiliktir. Geniş balkonlu, ayrı uyku ve oturma
alanı bulunan deluxe king odalar, konuklara oda içinde sosyalleşme ve yaşam alanları
yaratırken, dinlendirici deniz manzarası ile ferah ve rahat bir konaklama sunuyor.
Junior Suite (60 m²): Maksimum 3 kişiliktir. Junior suite, özel terası ve havuzu ile Cape
Bodrum Beach Resort konuklarının balayı ve yıl dönümü kutlamaları için Gündoğan
Koyu’nun maviliğine açılan, ayrıcalıklı bir inziva alanı olma özelliği taşıyor.
Grand Suite (90 m²): Maksimum 3 kişiliktir. Kendi özel salonuna sahip suite, yatak
odasının yanında ayrı bir yaşam alanı ve yemek odasını içinde barındırıyor. Tıpkı yatak
odası gibi eşsiz bir deniz manza-rasına sahip salon bölümünün girişinde ayrı bir lavabo
yer alıyor.
İki Yatak Odalı Suite (105 m²): Maksimum 6 kişiliktir. İki yatak odalı ve bir oturma
odasından oluşan suite oda, çift, aile veya arkadaş grubu konuklarımızın beklentilerini
üst düzeyde karşılamak için özel olarak tasarlandı ve incelikli detaylarıyla fark yaratıyor.
Panorama Suite (120 m²): Maksimum 3 yetişkin konaklayabilir. Yatak odasında bulunan
deniz manza-ralı jakuzi, ayrıcalıklı bir keyif sunarken, balkonlar ve odalar ile uyum
içinde 180° deniz manzarasını ve Gündoğan Koyu’nun rahatlık ve huzurunu içinizde
hissettiriyor.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Exclusive Suite (145m²): Maksimum 4 kişiliktir. Sürgülü büyük cam kapılar, muhteşem bir
havuza ve deniz manzarasına sahip terasa açılarak adeta cennetten bir köşe vadediyor.
Presidential Suite (200 m²): Maksimum 6 kişiliktir. Presidential Suite, özel havuzu,
bahçesi ve ayrı yataklı iki oda ile büyük ailelerin, konforu ve rahatlığı sevenlerin,
kendilerini evlerinde gibi hissede-cekleri bir konaklama alanı sunuyor.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Lobby Lounge, Kahvaltı (07:30 - 12:00), Infinity Pool Bar (10:00 - 20:00), Cantina
Artisan Cafe & Patisserie (09:00 - 23:00), Escape Beach & Lounge (10:00 - 19:00),
A La Carte Restoran - Ege ve Akdeniz Mutfağı (19:00 - 23:00)
White Restoran'ta sunulan hoş Akdeniz Mutfağı'nın yanı sıra yıldızlar altında verandada
ya da kişileşti-rilmiş suitte yaşama alanında yemek servis edilebilmektedir. Lobby ve
havuzdaki barlar güneşli bir günün ardından veya şehrin gece hayatını keşfetmeye
çıkmadan önce ferahlamak için idealdir.
SPA & SAĞLIK
Cape Bodrum Beach Resort, sağlık ve sağlıklı yaşam kavramını son teknoloji ekipmanlar
ile donatılmış açık ve kapalı aktivite alanlarında, profesyonel eğitmenler eşliğinde
hazırlanan programları; doğadan ilham alınarak tasarlanmış SPA’sında rahatlatıcı
ve arındırıcı terapileri, kapalı havuz, sauna, buhar odası, hamam hizmetleri ile terapi
kavramını alışılmışın ötesine taşıyor.
HAVUZ & PLAJ
Konforlu güneşlenme ve dinlenme alanlarının yer aldığı plaj, deniz ve güneşe doyacağınız
eşsiz bir ortam sunuyor.
TESİS HAKKINDA
Cape Bodrum Beach Resort, Bodrum’un muhteşem doğası ve keyifli yaşantısı içinde,
eşsiz koylarından biri olan Gündoğan’da konumlanıyor. Gündoğan’ın sakin denizinin,
gündoğumu manzarasının, dinginliğinin yanı sıra, yenilenen yüzü ve kadrosu ile
Cape Bodrum Beach Resort, konuklarına benzersiz bir konaklama deneyimi sunuyor.
Balayı Uygulaması
Özel çiçek ile karşılama, hızlı giriş işlemleri ile odaya giriş önceliği, harika bir deniz
manzaralı odada konaklama ayrıcalığı, özel oda ve yatak süslemesi, odadan geç çıkış
önceliği, ilk sabah odaya servis edilen özel balayı kahvaltısı, turn-down servisi (hergün
yataklarının uykuya hazır hale getirilmesi)

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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CRYSTAL GREEN BAY RESORT & SPA
KONUM
Bodrum’un şirin beldesi Güvercinlik'in Kuyucak Koyunda bulunan otelimiz; Kuyucak
Koyunun kristal görünümlü denizine sıfır konumda inşa edilmiş olup, Havaalanına
12 km ve Bodrum şehir merkezine 23 km mesafededir.
ODALAR
Toplamda 291 oda mevcuttur. Tüm odalarda; split klima, kasa, uydu yayınlı LCD-TV ve
müzik yayını, mini bar, direkt telefon, kartlı kilit sistemi, yangın ihbar ve söndürme sistemi,
banyolarda duşa kabin, telefon ve fön mevcut olup, elektrik 220 volttur. Odalarımızın
25 adedi deniz manzaralı 162 adedi bahçe ve orman manzaralıdır. Tüm odalarımızda
balkon mevcuttur. Sigara içmeyen konuklarımız ve bedensel engelli konuklarımız için
özel odalarımız mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
All Inclusive konsept olup, ana restoran ve A'La Carte Restoranlar (Türk, İtalyan, Deniz
Ürünleri) mevcuttur.
AKTİVİTELER
Fitness salonu / Açıkhava jimnastik aletleri, Dart / Mini golf, Tenis kortu (çok amaçlı),
Su topu / Aquagym, Aerobik / Streching, Basketbol sahası, Plaj voleybolu, Boccia, Masa
tenisi, Kano, Bilardo, Su kayağı /Jet ski / Banana, Parasailing / Ringo, Surf / Catamaran,
Topaz / Hobby Cat, Oyun salonu.

TESİS HAKKINDA
Farklı sıcak mimarisi ve olağanüstü peyzajının güzelliği ile ön plana çıkan otelimiz,
çam ağaçlarıyla çevrili sahilinde göl görünümünde 250 m uzunluğunda, ince kumlu özel
plajı, toplamda 825 m² alana sahip çeşitli büyüklükte havuzları ve 4 adet su kaydırağı
ile özellikle çocuklu aileler için adeta bir tatil cennetidir. 60.000 m² alanda, 3850 m² otel
ana binası ve 450 m² annex bina, 55.700 m² otel bahçesi olarak yerleşen otelimizde
toplam 291 oda bulunmaktadır.
Ücretli: İtalyan A'la Carte Restoran, Kuaför, Market, SPA merkezi, Masaj / Kese, Doktor,
Çamaşır yıkama, Oda servisi, Taze meyve suları, enerji içecekleri ve tüm yabancı alkollü
içecekler, Oyun Salonu, Bilardo, Su kayağı /Jet ski / Banana, Parasailing / Ringo, Surf
/ Catamaran, Topaz / Hobby Cat, Tenis kortu ışıklandırması, Tenis raketi / Tenis topu.
Ücretsiz: Türk ve Deniz Ürünleri A'la Carte Restoran (7 gecelik konaklama şartı
gerekmektedir), Türk hamamı, Sauna, Otopark, Havuzda ve plajda şezlong, minder,
şemsiye, Havlu (Depozito yoktur), Oda kasa, Mini bar (Giriş günü soft içecekler), Fitness
salonu / Açıkhava jimnastik aletleri, Dart / Mini golf, Mini çim futbol sahası (depozito
yoktur), Tenis kortu (çok amaçlı), Su topu / Aquagym, Aerobik / Streching Basketbol
sahası, Plaj voleybolu, Boccia, Masa tenisi, Kano, Kablosuz internet bağlantısı (56
KBPS’ye kadar ücretsizdir)

ÇOCUK
Çocuklarımız için (4-12 yaş) özel çocuk havuzu ve mini club, gölgelikli çocuk oyun parkı
mevcuttur.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY BODRUM
KONUM
Kempinski Hotel Barbaros Bay, Bodrum Yarımadası'nın güneyinde, el değmemiş
Gökova Körfezinin kıyılarında, Milas Bodrum Uluslararası Havaalanı’na 38 kilometre (45
dakika) ve Bodrum kent merkezine 14 km kilometre (20 dakika) uzaklıkta yer alıyor.
Yalnız kalabilmek için yeterince uzak ve dilediğiniz an kalabalıklara karışabilecek
kadar yakın…
ODALAR
Yaşam alanları ruhumuzun bir ifadesidir. Kempinski Hotel Barbaros Bay’deki odanız
da, balkonunuzdan veya terasınızdan turkuaz renkli Ege Denizi manzarasını daha
da güzelleştirecek, sizi rahatlatıp memnun edecek ve zamanı durduracak biçimlerde
tasarlandı. Dinginlik, bir zarafet ve konfor kozası içinde sizi sarıp sarmalayacak.
Tüm odalar ve süitler, misafirlerimizin rahatı için sigara içilmez oda olarak belirlenmiştir.
Otel 149 lüks oda ve 24 süit ile hizmet vermektedir.
YİYECEK & İÇECEK
Ege’nin tuzlu öpücüğünü, Akdeniz’in güneşli kucaklayışını ve Asya’nın egzotik tutkusunu
birleştiren mutfak ekibimiz, hem taze hem eşsiz bir lezzet senfonisi yaratıyor…
Misafirlerimiz “Olives” Restoran’da Türk ve Ege mutfak sanatından örnekler
tadabilir, dilerlerse Ege ve Akdeniz’in taze deniz mahsüllerini “Barbarossa Restoran”da
deneyimleyebilirler.
“Saigon” ise misafirlerini Asya‘nın büyülü dünyasına davet ediyor. Bir diğer büyülü
atmosfer ise, İtalyan mutfağından eşsiz lezzetler sunan “La Luce”...
Ayrıca uygulanan "Half Board Plus" paketi dahilinde, akşam yemeklerinde limitsiz
alkolsüz içecek tüketilebilir.

TESİS HAKKINDA
5.500 m² alan üzerine kurulu, Asya’nın büyülü terapi ve masajlarının uygulandığı
Sanitas Spa’da, Türk hamamı ve kişiye özel detoks programları da keyifli anlar yaşatacak
etkileyici alternatifler arasında yer alıyor. Yoga seansları için özel olarak dizayn
edilmiş olan çim alan, bir yandan duyuları dinlendirirken diğer yandan ruhu yeniliyor.
Ege Denizi’ne bakan çim alanda uygulanan açık hava yoga seansları, Ege’nin ferahlatıcı
atmosferinde huzur ve rahatlama fırsatı sunuyor.
Huzuru tam anlamıyla hissettiren bu eşsiz mekanda, açık-kapalı, ısıtmalı-ısıtmasız
havuzların yanı sıra fitness, su sporları, koşu, yürüyüş veya dağ bisikleti gibi çok sayıda
spor dalı içinde özel alanlar mevcut.
Toplantı
Kempinski Hotel Barbaros Bay iş ya da sosyal toplantılarınız için ideal bir ortam sunuyor.
Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, sizin için özel tasarlanan toplantılarınız ve özel
etkinlikleriniz için, hem kapalı hem Ege güneşinin altında birçok tam donanımlı ve şık
alan sağlamaktadır. Toplantı ve etkinlik alanlarımız son teknolojiyle fevkalade altyapısını
muazzam doğal güzelliğiyle birleştirmektedir. Her türlü teknolojik donanıma sahip,
4 konferans salonu ve 1 balo salonu, Kempinski Hotel Barbaros Bay’in misafirlerine
sunduğu diğer olanaklar.
Düğün
Bodrum’un eşsiz atmosferinde, Ege’nin en güzel koylarından birinde, gelin ve damat
adaylarının bembeyaz düşlerini gerçeğe dönüştürmek için zengin seçenekler sunan
Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, mükemmel bir düğün deneyimi yaşamak
isteyen çiftlere, bekarlığa veda partilerinden mükemmel düğün organizasyonlarına, rüya
gibi bir balayından lezzetli düğün yemeklerine kadar uzanan masal diyarlarında “lüks”e
özel anlamlar yükleyen hizmet anlayışı vaad ediyor.

SPA & SAĞLIK
Sanitas Spa’da amacımız misafirlere gerçek anlamda bütünsel, kişiye özel ve enerji
verici bir spa deneyimi sunmak. Nihayetinde daha iyi bir yaşam standardı yaratmak için
gereken bilgi, araç ve desteği sağlayan bir deneyim…
Pek çok eşsiz spa uygulaması sunan uluslararası profesyonellerimiz, zihin ve vücut
dengeleme yoluyla mutluluğunuzu arttırmak için oluşturulmuş vücut ve güzellik
bakımlarını seçmenizde size yardımcı olacak.

Otele Giriş Saati
15:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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GRAND PARK BODRUM
KONUM
Otelimiz Bodrum merkezine 22 km, Milas Havaalanı’na 55 km uzaklıkta olup, Bodrum
merkezine toplu taşıma ile ulaşım olanağına sahiptir.
ODALAR
Odalarımız Standart Kara Manzara, Standart Kısmı Deniz Manzaralı, Standart Deniz
Manzaralı ve Superior Oda olarak ayrılmıştır.
Standart Oda (Balkonlu/Balkonsuz): 22-25 m² büyüklüğündeki odalar 2+1 maksimum
3 kişi kapasitelidir. Ayrıca standart oda kategorisinde, engelli misafirlerimiz için
hazırlanmış 3 adet özel oda bulunmaktadır.
Superior Oda (Balkonlu): Minimum 2, maksimum 4 kişilik odalar 45-50 m² genişliğinde
ve balkonludur.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Etkinlikler: Fitness, masa tenisi, dart, çeşitli masajlar, cilt ve vücut bakımları,
açık-kapalı havuz, kaydıraklı havuz, şezlong ve şemsiye, animasyonlar, canlı müzik
akşamları, mini club etkinlikleri, Türk hamamı, sauna, Buhar odası, Bilardo, Oyun salonu
Ücretli Etkinlikler: Misafir talebi doğrultusunda bebek bakımı, su sporları, dalış okulu,
Çeşitli masajlar, cilt bakımı, Vücut bakımı, Kasa.
ÇOCUK
Çocuklar için (ücretsiz) çocuk kulubü, çocuk parkı ve çocuk havuzu.
TESİS HAKKINDA
20.000 m² alana sahip otelimiz denize sıfır olarak konumlandırılmıştır ve ince kumlu
özel plaja sahiptir. Tesisimiz her şey dâhil sistemi ile çalışmaktadır ve tesise evcil hayvan
kabul edilmemektedir.

YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil
Açık büfe yemek servisi ve bar hizmetlerimizden yararlanabilir; büfeler, diyet köşesi,
vejetaryen köşesi ve çocuk büfesi ile ihtiyaç duyduğunuz her çeşit yiyecek ve içeceğe
ulaşabilirsiniz.
Dondurma ve gözleme ikramımız ile tatilinizi lezzetlendirebilir, özel restoranlarımızda
dünya mutfaklarının en güzel örneklerini keşfedebilirsiniz.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
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DIAMOND OF BODRUM
KONUM
Diamond Of Bodrum 5.598 m2 alana kurulmuş olup Bodrum merkezde bulunmaktadır.
Bodrum Milas Havalimanı’na 32 km ve denize sıfır konumdadır.
ODALAR
Standart Kara Manzaralı Odalar: Standart odalar 19 m2dir. Kara ve deniz manzaralı
olarak konumlandırılmıştır.
Odalarda balkon, banyo, buklet banyo ürünleri, çalışma masası, duş, elbise dolabı, kasa
(ücretsiz), küvet, LCD TV, merkezi ısıtma, merkezi klima, mini bar (ücretli), oda servisi
(ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), terlik, tıraş/makyaj aynası, uyandırma
servisi, uydu yayını, laminat zemin ve seramik zemin bulunmaktadır.
Kara Manzaralı Aile Odaları: Aile odaları 38 m2dir. Kara ve deniz manzaralı olarak
konumlandırılmıştır.
Odalarda balkon, banyo, buklet banyo ürünleri, çalışma masası, duş, elbise dolabı, kasa
(ücretsiz), LCD TV, merkezi ısıtma, merkezi klima, mini bar (ücretli), oda servisi (ücretli),
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), terlik, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi,
uydu yayını, laminant zemin ve zemin seramik bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Ultra Her Şey Dahil
Sabah, açık büfe öğle ve açık büfe akşam yemekleri, tesis tarafından belirlenen markalar
dahilinde yerli alkollü / alkolsüz ve bazı ithal içecekler ücretsizdir. Mini bar girişte ücretsiz
olarak soft içeceklerle doldurulup, her gün 2 küçük şişe su ile yenilenir.
Şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli),
yabancı içecekler (ücretli)
Kahvaltı (07:00 - 11:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:30)
Snack Servis 12:30 - 17:00
Dondurma (12:30 - 14:30)
Roof Bar (16:00 - 00:00)
Cafe Break (17:00 - 18:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:30)
Gece Snack Servisi (23:15 - 23:45)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
- Balık A'La Carte Restaurant - Balık Ürünleri
A'La Carte Restaurant 19:30 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Konaklama
süresince bir kez ücretsiz olup rezervasyonludur. Tüm içecekler ücretlidir.
AKTİVİTELER
Animasyon, bilardo (ücretsiz), canlı müzik, dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz)
SPA & SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), dinlenme alanı, fitness (ücretsiz), güzellik
merkezi (ücretli), jakuzi (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), SPA center (ücretli),
Türk hamamı (ücretsiz)
HAVUZ & PLAJ
Denize sıfır tesiste açık havuz, çocuk havuzu, kapalı çocuk havuzu, kapalı havuz,
şezlong-şemsiye mevcuttur.
ÇOCUK
Mini Club; 04-12 yaş arası çocuklar için 10:00 - 12:30 / 14:30 - 17:30 saatleri arasında
hizmet vermektedir. Bakıcı (ücretli) ve mama sandalyesi (ücretsiz) mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Eşsiz güzellikteki teknelerle çevrelenmiş Bodrum kalesini, Ege'nin mavisi ve Kos adasını
bir arada izleyebileceğiniz muhteşem manzarası ile Diamond of Bodrum, konuklarına
5 yıldız servis kalitesi ve konforuyla 12 ay Bodrum'u dolu dolu yaşama imkanı
sunmaktadır.
Otelde çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), fotoğraf servisi (ücretli), genel alanlarda
kablosuz internet (ücretsiz), hemşire (ücretli), kuaför (ücretli), kuru temizleme (ücretli),
market (ücretli), otopark (açık) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.
Balayı Uygulaması:
Girişte odada meyve sepeti, şarap, odada bornoz ve terlik, bir akşam A'La Carte
Restaurant'ta öncelikle rezervasyon, misafir ilişkileri ofisi ile temasa geçilerek 1 defa
odaya kahvaltı ikramı, masaj salonunda %20 indirim.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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SALMAKİS OTEL BODRUM
KONUM
Salmakis Resort 22.000 m2 alan üzerine kurulu olup 212 odası bulunmaktadır. Bardakçı
koyunda yer alan tesis, Bodrum şehir merkezine 1 km, Milas Bodrum Havalimanı'na
35 km, Gümbet koyuna 1 km, denize sıfır mesafededir
ODALAR
Standart odalar 25 m2'dir ve teras veya balkona sahiptir. 2 yetişkin + 1 çocuk
ya da 3 yetişkin konaklamasına uygundur. Deniz veya Bahçe manzaralı olarak
konumlandırılmıştır
Aile Odaları 40 m2' dir. Maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur.
Uyandırma servisi, kablosuz i̇nternet (ücretsiz), zemin halıtraş/makyaj aynası, duş, zemin
seramik, oturma grubu, buklet banyo ürünleri, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD
TV, banyo, balkon, telefon (ücretli), split klima, elbise dolabı, minibar, çalışma masası,
çay-kahve seti, kasa (ücretsiz).
YİYECEK & İÇECEK
Açık Büfe Sabah Kahvaltısı (07:00-11:00)
Sahil Bar (10:00-18:00)
Açık Büfe Öğle Yemeği (12:30-14:30)
Dondurma Servisi (12:30-17:00)
Çay saati (17:00-18:00)
Açık Büfe Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Gece Büfesi (23:45-00:30)

AKTİVİTELER
Animasyon ekibinin hazırlamış olduğu oyunlar, dart, boccia, masa tenisi, tenis, dans
şovları, komedi şovları ve skeçler, yarışmalar ve tema geceleri yapılmaktadır.
SPA & SAĞLIK
Spa merkezi toplamda 1500 m²’lik bir alana sahiptir.
Kapalı yüzme havuzu, jakuzi, fitness merkezi ve aerobic alanı, aroma terapi için 3 VIP
masaj odası, 1 buhar odası, 1 sauna ve Türk hamamı mevcuttur.
ÇOCUK
Mini club 4-12 yaş grubu için günün 10:00-12:30, 14:30-17:30 saatlerinde hizmet
vermektedir. Mini club içerisinde oynama yeri, yüz ve vücut boyama, kızıldereli günü,
korsan günü ve doğum günü partileri yapılmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Muhteşem Bardakçı Koyu' nun kalbinde, huzur ve rahatlığın mahrem atmosferinde
tatiliniz Salmakis Resort & Spa' ya ait. Bodrum Kalesi ve deniz manzarasına bakan
kumsalı ile Salmakis Resort & Spa, Osmanlı mimarisi ve Ege misafirperverliğini
birleştiriyor.
Balayı Uygulaması
Girişte odada meyve sepeti, şarap, odada bornoz ve terlik, bir akşam A'La Carte
Restoranda öncelikle rezervasyon, misafir ilişkileri ofisi balayı çiftleri ile temasa geçerek
1 defa odaya kahvaltı ikramı, masaj salonunda % 20 indirim.

Ultra Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfedir. Tesis tarafından belirlenen markalar dahil yerli alkollü
/ alkolsüz ve ithal içecekler ücretsizdir. Kutu içecekler ve portakal suyu ücretlidir.
Minibarlar günlük soft içeceklerle doldurulur.
Poseidon A'La Carte Restoran (Deniz Ürünleri)
(Tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsiz olmakla beraber, bağzı yabancı içkiler, ev
yapımı şaraplar ve özel şaraplar ücretlidir).
Misafirler A'La Carte Restora hizmetinden bir gece ücretsiz yararlanabilmektedirler.
19:30-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sahil
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ROYAL ASARLIK BEACH HOTEL & SPA
KONUM
Bodrum Gümbet Mevkii'nde bulunan Royal Asarlık Beach Hotel & SPA 16.000 m2
alanda kurulu olup, toplam 351 odası bulunmaktadır. Bodrum merkezine 3 km, Milas
Bodrum Havalimanına 35 km mesafededir.
ODALAR
Ekonomi Oda
Ana bina kara ve deniz manzaralı standart odaları 18-20 m2 olup maksimum 2 yetişkin
+ 1 çocuk konaklamasına uygundur. Mini barda, soft içecekler ve su bulunmaktadır.
Her gün sadece su yenilenmesi ücretsizdir. Banyo, Buklet Banyo Ürünleri, LCD TV,
Minibar (ücretsiz), Traş/Makyaj Aynası, Merkezi Klima, Uyandırma Servisi, Split Klima,
Elbise Dolabı, Oturma Grubu, Uydu Yayını, Kasa (ücretsiz), Duş, Telefon (ücretli), Zemin
Laminat Parke, Saç Kurutma Makinesi, Oda servisi (ücretli), Küvet, Balkon
Relax Kara Manzaralı Oda
Relax odalar 18-20 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur.
Kasa (ücretsiz), Su ısıtıcısı, LCD TV, Minibar (ücretsiz), Telefon (ücretli), Terlik, Banyo,
Oturma Grubu, Uydu Yayını, Buklet Banyo Ürünleri, Zemin Laminat Parke, Duş,
Çay-Kahve Seti, Oda servisi (ücretli), Traş/Makyaj Aynası, Balkon, Uyandırma Servisi,
Saç Kurutma Makinesi, Split Klima, Elbise Dolabı
Relax Aile Odası
Relax Aile odaları 25-28 m2'dir. Maksimum 4 kişiye kadar konaklama imkanı sunar.
Kasa (ücretsiz), Traş/Makyaj Aynası, LCD TV, Duş, Banyo, Balkon, Su Isıtıcısı, Minibar
(ücretsiz), Oturma Grubu, Buklet Banyo Ürünleri, Uydu Yayını, Zemin Laminat Parke,
Uyandırma Servisi, Elbise Dolabı, Saç Kurutma Makinesi, Split Klima, Oda Servisi
(ücretli), Çay-Kahve Seti, Telefon (ücretli)
Wireless tüm açık alanlar ve odalarda ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
YİYECEK & İÇECEK
07:00-11:00 Kahvaltı
12:30-14:00 Öğlen Yemeği
12:30-16:30 Snack
11:00-18:00 Çay Saati
14:00-18:00 Dondurma Servisi
19:30-21:30 Akşam Yemeği
00:00-07:00 Sandviç Servis

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Ultra Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler dahil olup tesisin belirlemiş olduğu
markalar dahilinde bazı yerli-yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler 24 saat ücretsizdir.
Türk Kahvesi (ücretsiz), Açık Restoran, Night Club (ücretsiz), Yabancı İçecekler (ücretli),
Dondurma (ücretsiz), Diyet Büfesi (ücretsiz), Kapalı Restoran, Şişeli İçecekler (ücretli),
Taze Sıkılmış Meyve Suları (ücretli), A la Carte Restauranlar, Çin Restoran-Çin Mutfağı,
Osmanlı Restoran-Osmanı Mutfağı , Balık Restoran-Balık Ürünleri, Minimum 3 gece ve
üzeri konaklamalarda 1 defa rezervasyonlu olarak ücretsiz sunulmaktadır.
19:00-21:30 Saatleri arasında hizmet vermektedir.
SPA & SAĞLIK
Standart Spa normlarına , tinsel ve fiziksel özelliklere sadık kalarak, Akdeniz ve
Uzakdoğu sentezi ile sizleri karşılayacaktır.
Özel Uzakdoğu masajları, kişiye özel bakım kürleri, aroma-terapi, cilt bakımı ve birçok
özel uygulama ile hizmetinizdedir.
Fitness Center’da zinde bir yaşam için formunuzu koruyun.
ÇOCUK
Mini Kulüp: Her gün 4-12 yaş grubu küçük misafirleri eğlendirmek için gün içinde
10:00-12:00 / 14:30-17:00 arası hizmetinizdedir. Mini disko saat 21:00 de
başlamaktadır.
Bakıcı (ücretli), Mini Club, Oyun Bahçesi, Çocuk Büfesi
TESİS HAKKINDA
Engelli Dostu Oteli, Denize Sıfır Otel, Bina girişleri tekerlekli sandalyeye uygun
genişliktedir. Ana Kapı Girişi Düz Ayaktır, Tekerlekli Sandalyeye Uygun Eğimli Rampa
Mevcuttur. Info Desk ve Kayıt Bankoları Tekerlekli Sandalye ile Gelen Misafirlerin
Yüzyüze İletişim Kuracağı Alçaklıktadır. Tesis İçinde Engelli Asansörü Vardır. Tesis İçinde
Konuk Tuvaleti Vardır, Engelli Kullanımına Uygundur. Engelli rampası havuz başında
bulunmaktadır. Genel alanlarda internet lobby de wireless olarak geçerlidir.
Tesisin 200 metre uzunluğunda özel plajı bulunmaktadır. Açık Havuz, Denize Sıfır,
Kapalı Havuz, Çakıl Plaj, Sığdan Derine Kum Plaj bulunmaktadır.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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KUUM HOTEL & SPA
KONUM
Türkbükü koyunun renkli, panaromik manzarası karşısına kurulmuş, 2011 yılında
"International Hotel Awards’’tarafından en iyi mimari oteli seçilen Kuum Hotel & Spa,
2012 yılında “Luxury Hotel Awards” tarafından Best SPA Hotel, Best Coast Hotel, True
Stylish Hotel dalında 3 ayrı ödüle ve Mükemmeliyet Sertifikası’na layık görülmüştür.
Bodrum yarımadası Göltürkbükü kasabasında yer alan Kuum Hotel & SPA, Bodrum
şehir merkezine sadece 20 km, havaalanına ise 45 km uzaklıkta yer almaktadır.
ODALAR
Kuum Hotel & Spa’nın tamamı deniz manzaralı odaları; benzersiz tasarımı, el yapımı
mobilyaları ile doğal taşlarla dizayn edilen bir atmosferde sizlere Ege’nin muhteşem
güzelliğini seyretme olanağı sağlıyor. Superior odalar: 40 m², Deluxe odalar 60 m²
Executive odalar 60 m² ve jakuzili, Suite odalar 80 m² genişliğinde balkon veya
teras seçenekleriyle sahip olduğu 64 odayı tatil konforunu yaşatmak için hizmetinize
sunmaktadır.

AKTİVİTELER
Kuum Hotel & Spa bünyesinde kapalı yüzme havuzuve donanımlı bir fitness merkezi
bulundurarak uzman eğitmenler eşliğinde hedefinize daha rahat ve kolay ulaşmanız için
sizlere yardımcı olacaktır.
Kapalı yüzme havuzumuz +18 olarak hizmet vermektedir.
TESİS HAKKINDA
Kuum Spa: Türk Hamamı, Sauna, Buhar odası ve VIP dinlenme odalarıyla geleneksel
Spa rutinleri Kuum Spa’nın modern anlayışı ile yeniden doğuyor. Doğal bitki özleri ve hoş
kokulu aromalar eşliğinde yapılan masajarla ve yüz bakımı ile iyi dinlenmenin en keyfli
halini yaşayarak kendinizi yeniden canlandırın.
Kuum Hotel & Spa Bodrum kendine ait koyunda, 1800 m2’lik plajı ve 2200 m²’lik
SPA’sıyla doğa ve deniz tutkunu misafirlerine uzman ev sahipleri eşliğinde özel bir tatil
yaşatarak unutamayacağınız anılar biriktirmeye davet ediyor.

YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı
Mutfağından gelen Akdeniz ve Ege kokusuyla birlikte uluslararası özel ve yaratıcı
sunumları harmanlayarak sahip olduğu tadı en iyi şekilde yansıtan Kuum Restoran
(ücretli) Dünya Mutfağı olarak hizmet vermektedir.
Ege’nin hafif esinrtisiyle güne başlarken zengin ve keyfli bir kahvaltının ardından Lounge
Bar’da tropikal kokteyllerin tadını çıkararak tatil lezzetini tatma imkânı bulacaksınız.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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LUX* BODRUM RESORT & RESIDENCES
KONUM
LUX* Bodrum Resorts & Residences, Bodrum Havalimanına 15 km, Güvercinlik Merkeze
8 km, Bodrum merkeze ise 30 km mesafede bulunmaktadır.
ODALAR
91 oda & süit, 58 rezidans & villa ve eşsiz bir presidential villa ile LUX* Bodrum;
sizlere doğallığı ve kusursuzca tasarlanmış balkon veya terasları, özel bahçe havuzları,
iç/dış mekân yaşam alanları ile yepyeni bir perspektif sunuyor.
Deniz Tarafı Oda
Deluxe Deniz Tarafı Oda
Teras Deniz Tarafı Oda
Junior Suite
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı, Yarım Pansiyon ve Ultra Herşey Dahil konsept seçenekleri.
LUX* Bodrumu değerli kılan çalışanlarının misafirperverliğidir. Anadolunun en
seçkin ürünlerini sizler için getirtiyor, doğal ve yöresel lezzetleri benzersiz tariflerle
harmanlıyoruz.
Farklı yemek kültürleri ile donatılmış Beach Rouge; meze, pide, kebap ve yerel
tatlıları da içeren, uzman şefler tarafından geleneksel tariflere sadık kalarak hazırlanan
Türk Mutfağının zengin yemeklerini sizlere taptaze sunar.
Meşhur Scrucap şarap çeşitlerimiz; İzmir ve Denizli'deki yerel üreticiler tarafından
sağlanan beş yeni muhteşem şarap ve Bodrum'da üretilen Gara Guzu ve Pablo isimli iki
seçkin özel üretim bira da hizmetinize sunuluyor.
Cafe LUX, Türk Kahvesi ve geleneksel Türk çayının yanı sıra, ev yapımı özel mandalina
şurubuyla hazırlanan yepyeni Frappe'si ile kendine özgü lokal tarzını ortaya koyuyor.
Aynı zamanda misafirler eğitimli Baristalar eşliğinde kahve ve çay tadım workshoplarına
katılarak konaklama deneyimlerini zenginleştirebiliyorlar.
LUX* Bodrum'da yemek içmek, Türkiye'nin en iyilerinin bir araya gelişinin gerçek bir
kutlamasıdır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 11:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

SPA & SAĞLIK
Vitalica Wellness:
Sağlığınızı korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen Vitalica Wellness, dünyanın en iyi
otellerinden biri olan ve Bodrum’un en özel lokasyonlarından birinde yer alan, dünya
çapında 3 ödüllü LUX* Bodrum Resort & Residences’ da size özel lüks konaklama
seçenekleri sunuyor.
Kendini hizmette kaliteye ve mükemmelliğe adayan Vitalica Wellness, holistik klinik
tedavilerini, Ethica sağlık grubu bünyesinde yer alan 1 tam teşekküllü genel hastanesinde
ve 3 estetik hastanesinde elde ettiği yüksek deneyim ışığında ve uzman kadrosuyla
uyguluyor. Bu tedavileri, son teknolojiye sahip iç ve dış mekanlarında sunduğu wellness
hizmetleriyle taçlandırıyor. Eşsiz konumu ve muhteşem doğası, LUX* Bodrum Resort &
Residences’ı wellness için “mükemmel bir seçim” yapıyor.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin misafire sunabileceği en değerli armağan olduğunu biliyor,
dinamik ve esnek bir beden-zihin bütünlüğüne sahip olmalarını hedefliyor. Bu nedenle;
konuklarına, uzman doktorlar tarafından “koruyucu tıp” ve “yaşam tarzı tıbbı” ışığında
geliştirilen ve dünyadaki rakiplerine göre benzersiz programlar ve modüller sunuyor.
ÇOCUK
PLAY Kids Club:
Minikleri temiz havada tamamen gözetim altında oyun oynamaya ve eğlenmeye
davet ediyor. Burada minikler ve çocuklar asla bir kutu plastik oyuncak ile kapalı
bir mekana tıkılmıyor. Görkemli bahçeler ve kalifiye çocuk bakıcıları, eskiden
olduğu gibi hoş zamanlar vaat ediyor. Çocukların keyfi ne kadar yerinde olursa,
anne-babalar da o kadar rahatlayabilir ve dinlenerek enerji depolayabilir.
TESİS HAKKINDA
Dünya’nın en prestijli ödüllerinden A’Design Awards Gümüş ödülüne sahip olan
Otel & Residence projesi çam ağaçlı tepelerin üzerinden, egzotik bahçelerle bezenmiş
bembeyaz evleri ile LUX* Bodrum Resorts & Residences markası adı altında hizmet
verecek. 91 oda & süit, 59 rezidans & villadan oluşan LUX* Bodrum, Ege Denizi’nin mavi
suları ile kaplı yarım adada her cephesinden panoramik deniz manzarasına sahip olan
konsepti ile sizleri bu eşsiz doğa harikasında ağırlamaya hazırlanıyor.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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AKTUR RESIDENCE
KONUM
Denize sıfır konumuyla Aktur Residence, Bitez’e 2 km, Bodrum’a 8 km, havalimanına
45 km uzaklıktadır.
ODALAR
Bitez Mevkii’nde 25.099 m² alan üzerine kurulu olan tesisin 153 adet apart dairesi
bulunmaktadır.
1+1 Daireler: 47 m²’den oluşan 1 oda 1 salon (max 2 kişi), açık mutfaklı, çoğunluğu
deniz manzaralı dairelerdir.
2+1 Daireler: Orta-Üst Kat ve Bahçe katı şeklinde farklılık göstermektedir, metrekareleri
54 ile 74 arasında değişmektedir. 2 oda 1 salon (max 4 kişi) açık mutfak olmakla birlikte
Orta -Üst katların çoğu deniz manzaralı dairelerdir.
3+1 Daireler: 70 m² ile 78 m² arasında değişkenlik gösteren daireler 3 Oda 1 Salon
(max 6 kişi), açık mutfak, çoğunluğu deniz manzaralı dairelerdir.
Daireler içerisinde, Telefon, Televizyon, Uydu Sistemi, Split Klima, Balkon, Banyo-Duş,
Tuvalet, Saç Kurutma, Kasa, Mutfak mevcuttur.

AKTİVİTELER
Basketbol, Tenis (Gece Işıklı) (ücretli), Tenis Dersi (ücretli), Raket-Top (ücretli), Fitness,
Masaj (Ücretli), Sauna, Su Sporları (Bitez Koyunda, ücretli), Surf Okulu (Sarnıç Beach’te
ücretli).
Havuz & Plaj
Aktur Residence’da mavi bayrak özelliğine sahip plaj ve 1 yetişkin, 1 çocuk havuzu
bulunmaktadır.
TESIS HAKKINDA
Plajımız iskele-platform bir plajdır. Kum plaja ücretsiz shuttle servisimiz vardır.
Ücretsiz Hizmetler: Güvenlik (24 Saat), Haftada 2 gün oda temizlik hizmeti, 24 saat
açık resepsion, Wi-Fi, Diğer Aktur plajlarına shuttle service, Otopark, Mama Sandalyesi,
Bebek Yatağı, Masa Tenisi, Şemsiye ve Şezlong tesis içerisinde ücretsiz ring aracı.
Ücretli Hizmetler: Room Service, Ütü ve Ütü Masası, Taksi, Market, Masaj (Randevulu),
Cabana, Tenis, Kuru Temizleme, Transfer, Rent a Car ücretli olarak yararlana bileceğiniz
servislerdir.

YİYECEK & İÇECEK
2019 Yaz sezonu için fiyatlar “Oda” olarak verilmiştir. Onun dışında alınacak yiyecek ve
içecekler ücretlidir.
Restoranlar menü üzerinden kişi başı servis ücretli olarak hizmet vermektedir. Restoran
çeşitlerimiz: Mavi Restoran (Balık Restoran), Snack Bar-Fast Food.

Otele Giriş Saati
15:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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CHARM BEACH BODRUM
KONUM
Charm Beach Bodrum, Bodrum-Akyarlar Kemer mevkiinde 4.000 m2 alana konumlanmış
olup 106 odası bulunmaktadır. Havalimanına 58 km, Turgutreis merkeze 6 km, Bodrum
merkeze 23 km ve denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Standart Oda 18-21 m2 olup maksimum 2 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk, aile odası
32 m2 olup maksimum 4 yetişkin veya 2 yetişkin + 2 çocuk konaklar.
Odalarda uydu yayını, duş, laminant zemin, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli),
balkon, seramik zemin, LCD TV, split klima, su ısıtıcısı, mini bar (ücretsiz) ve kasa (ücretli)
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Kahvaltı (07:00-10:00)
Pastane (10:00-18:00) (Kurabiye, çay ve kahve servis edilmektedir.)
Gözleme (12:30-17:00)
Pastane (12:00-17:00) (Dondurma)
Öğle Yemeği (13:00-14:30)
Akşam Yemeği (19:30-21:30)
Barlar:
Beach Bar (10:00-18:00)
Lobby Bar (10:00-18:00)
Pool Bar (10:00-21:30)
Teras Bar (19:00-23:00)
Disco (23.00-01.00) (Tüm içecekler ücretlidir)

AKTİVİTELER
Tesis tarafından belirlenen günlerde canlı müzik ve şovlar yapılmaktadır.
Dart (ücretsiz), animasyon, bilardo (ücretsiz), canlı müzik, plaj voleybolu, banana
(ücretli), jet ski (ücretli), masa tenisi (ücretsiz)
SPA & SAĞLIK
Sağlık ve güzellik merkezinde masaj, terapi, sauna, buhar banyosu, hamam hizmetleri
verilmektedir.
Türk hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz),
fitness (ücretsiz), sauna (ücretsiz)
HAVUZ & PLAJ
Denize sıfır tesiste 70 m uzunluğunda ve 30 m genişliğinde özel kum plaj mevcut olup
şezlong ve şemsiye ücretsizdir.
Tesiste çocuk havuzu, çocuk kaydırağı, açık havuz, şezlong-şemsiye, sığdan derine kum
plaj bulunmaktadır.
ÇOCUK
Mini club 04-12 yaş grubu çocuklar için 09:00 - 12:30 / 14:30 - 17:00 saatleri arasında
ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Bakıcı (ücretli) ve oyun bahçesi mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Charm Beach Bodrum, Bodrum’un meltem rüzgarlarını ve saklı bir cennetin kokusunu
kucaklar. İncecik kumuyla uzayıp giden eşsiz sahili, tertemiz, mavi bayraklı denizi ve
el değmemiş bakir doğasıyla eski bir balıkçı köyü olan Akyarlar’da, misafirlerine huzurla
dinlenebilecekleri ve doyasıya eğlenebilecekleri, unutulmaz bir tatil imkanı sunar.

Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ve gece çorbası dahil olup, tesisin belirlemiş
olduğu markalar dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-23:00 saatleri arasında
ücretsizdir. Mini bar ücretsiz olarak her gün su, soft içecek ve soda ile yenilenmektedir.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli)

Otelde; tesis içinde kablosuz internet (genel alanlarda ve ücretsiz), genel alanlarda
kablosuz internet (ücretsiz), ütü servisi (ücretli), hemşire (ücretli), market (ücretli), doktor
(ücretli), kuru temizleme (ücretli), emanet kasa (ücretli), çamaşırhane (ücretli) olanakları
bulunmaktadır.

A'la Carte Restaurant - Türk Mutfağı (19:00 - 22:00)
A'la Carte Restaurant rezervasyonlu olup konaklama boyunca 1 defa ücretsiz ve
alınacak içecekler ücretlidir.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Balayı Uygulaması:
Balayı misafirleri içi odalara meyve sepeti ve şarap hizmeti sunulmaktadır.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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AZKA OTEL & SPA
KONUM
Ege’nin incisi Bodrum’da, Bardakçı Koyu'ndaki tesis, Bodrum merkezine 1 km ve
Bodrum-Milas Havaalanı’na 37 km mesafede konumlanıyor.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Bilardo, dart, masa tenisi, mini futbol, mini golf, tenis (gündüz),
squash, TV odası, kütüphane, fitness, sauna ve Türk hamamı.

ODALAR
Tesisin 197 adet odası mevcuttur.
Standart Kara Manzaralı Oda (24 m2): Doğa manzaralı olup, max. 2 kişiye kadar
konaklamaya imkan vermektedir. Yeni ve modern mobilyalarla dekore edilmiştir.
Standart Deniz Manzaralı Oda (28 m2): Deniz manzaralı olup, 1 kişiden 3 kişiye kadar
konaklamaya imkan vermektedir. Yeni ve modern mobilyalarla dekore edilmiştir.
Deluxe Bahçe (30 m2): Denize en yakın konumda olan odalar; çift kişilik yatak, giysi
dolabı, mini oturma grubu ve tuvalet masası ve televizyon ünitesinden oluşan yerleşimine
ek olarak, verandasıyla da yaşam alanı olarak tasarlanmıştır.
Deluxe Suit (30-35 m2): Eşsiz terası ile, 2 ya da 3 kişi kapasiteli, deniz manzaralı
odalardır. Çift kişilik yatak, giysi dolabı, tuvalet masası ve televizyon ünitesinden oluşan
yaşam alanı olarak tasarlanmıştır. Özel hizmetleri ve ikram seçenekleri olan odalardır.
Deluxe Villa (55-65 m2): Otel binasına 20 mt. mesafede yer alan bu modern deniz veya
bahçe manzaralı daire, 2 veya 3 yatak odası ile 1 banyo/WC ve oturma odasından
oluşmaktadır.
Bunların dışında; Junior Suit, Business Suit ve Engelli misafirler için oda seçenekleri
mevcuttur.
Odaların standart donanımında; halı & seramik zemin, balkon, split klima, uydu TV,
müzik yayını (TV’den), minibar, telefon, oda içi emanet kasa, duşakabin, ücretsiz
kablosuz i̇nternet, saç kurutma makinesi, çay ve kahve seti mevcuttur.

Ücretli Aktiviteler: Su sporları, masaj ve cilt bakımı.

YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon
Sabah ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz, Tüm yerli ve yabancı, alkollü ve alkolsüz
içecekler 24 saat ücretli.

SPA & SAĞLIK
Azka Spa’nın seçkin ve uzman personeli, siz değerli misafirlerimize en iyi SPA
deneyimini üstün hizmet anlayışıyla yaşatmayı hedefliyor. Uluslararası düzeyde eğitimli
ve tecrübeli ekibimiz, geleneksel ve modern SPA uygulamalarının en seçkin örneklerini
beğeninize sunuyor. Spa merkezimiz bünyesinde; kar çeşmesi̇, solaryum, sauna, buhar
odası, Türk hamamı, kapalı havuz, cilt bakımı ve jakuzi hizmetleri bulunmaktadır.
Profesyonel terapistlerimizden alacağınız geleneksel Türk hamamına özgü kese köpük
banyosu uygulamalarıyla cildinizin bütünüyle arınıp, canlılığını yeniden kazandığını
hissedeceksiniz. Türk hamam kültürünün vazgeçilmezi olan göbek taşı ile tüm
yorgunluğunuzu atarken Türk hamamının keyfini yaşayabilirsiniz. Türk geleneklerine
göre dizayn ettiğimiz "gelin hamamı" konsepti ile farklı bir deneyim yaşamanıza da
olanak sağlıyoruz. Ayrıca, forma girmeniz veya formunuzu kormanız için, kişiye özel
programlar ile "personel trainer" eşliğinde birebir çalışabileceğiniz fitness merkezimiz,
ihtiyaç duyduğunuz tüm fitness cihazlarıyla donatılmıştır. Fitness merkezimizde, pilates
eğitimi, serbest ağırlıklar ve vücut geliştirme istasyonu ile spor yapma fırsatını size
sunuyoruz.
ÇOCUK
Mi̇ni Club ve çocuk oyun alanları mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Azka Otel & Spa, Bodrum Bardakçı Koyu'nda özel kumsalı ve muhteşem manzarası ile
ilçe merkezinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.

07:30-10:00 Sabah Kahvaltısı
19:00-21:00 Akşam Yemeği

200 m uzunluğundaki kum plajın yanısıra, tatlı su dolu 1 adet açık, 1 adet kapalı havuz, 1
adet açık çocuk havuzu, bir adet kapalı çocuk havuzu ve jakuzi bulunmaktadır.

Minibar, Snack Bar, Lobby Bar, Pool Bar, Pastane, A'La Carte ve oda servisi ücretlidir.
Oda servisi 24 saat hizmet vermektedir.

Azka Otel & SPA bünyesinde bulunan 6 adet salon, istediğiniz organizasyon türüne ve
amacına göre dekore edilmiştir. Kapasitesine ve açık-kapalı özelliklerine göre davet ve
toplantılarınız için en iyi hizmeti vermektedir. (En büyüğü 625 m2 -700 kişi kapasiteli.)
Ayrıca dilerseniz, düğün organizasyonlarınızı kapalı salonlarımızda ya da havuz başında
gerçekleştirebilirsiniz.

0-3,99 yaş ücretsiz olup 4-11,99 yaş çocuk %50 indirimlidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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HOTEL MAVİ KUMSAL
KONUM
Bodrum merkezde yer alan 4 yıldızlı tesisimiz, denize sıfır konumdadır. Bodrum merkeze;
yürüyerek 10 dakika, yaz boyu hizmet veren deniz taksiler ile de 5 dakika mesafededir.
Havalimanına ise 30 km uzaklıktadır.
ODALAR
Ana binamız 3 katlı ve asansörlü, Club binamız ise 3 katlı teras /balkon ve merdivenlidir.
Toplam 173 oda kapasiteli tesisimizin, her iki binadaki deniz ve kara manzaralı standart
odalarında konforlu bir tatil geçirebilirsiniz.
YİYECEK & İÇECEK
Ana restoranımızda açık büfe sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir.
Snack mutfağımızda gün içinde zengin lezzetler tadabilirsiniz. Havuz barımız gün içinde
hizmet vermektedir.

AKTİVİTELER
Fitness salonumuzdan ücretsiz yararlanabilir; dostlarınızla bilardo ve masa tenisinde
gönlünüzce eğlenebilirsiniz.
ÇOCUK
Havuz kenarında cam ayırımlı özel oyun parkımızda çocuklar keyifli vakit geçirecektir.
TESİS HAKKINDA
Hotel Mavi Kumsal, tüm yıl boyunca güneşi, denizi ve üstün servis anlayışıyla
hizmetinizdedir.

Beach Club barımızda Bodrum ve kale manzarası ile keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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DORIA HOTEL BODRUM
KONUM
Bodrum Bitez Gündönümü Mevkii’nde 8,5 dönüm arazi üzerine kurulu olan, 92 odası
bulunan tesis sehir merkezine 5 km, havalimanına 40 km uzaklıktadır. Denize kuşbakışı
250 m mesafededir.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Hamam, Fitness, Sauna.

ODALAR
Comfort Oda: (30-34 m²) Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk veya yetişkin konaklar,
Luxury Oda: (30-34 m²) Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar,
Deluxe Oda: (34-45 m²) Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar,
Grand Deluxe Oda: (45 m²) Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar,
Executive Suit Oda (70 m²): Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar.

ÇOCUK
Bakıcı ücretlidir.

Comfort odalarımız bahçe manzaralı, Luxury odalarımız kısmi deniz manzaralı, Deluxe,
Grand Deluxe ve Executive Suit odalarımız ise direkt deniz manzaralıdır.
Odalarda; Balkon/Teras, Duş/Küvet, internet Wireless, Kasa, Merkezi Klima, Minibar
(ücretli/hergün, gün içerisinde yenilenmektedir), Oda servisi (ücretli), LCD TV,
Saç Kurutma Makinesi, Telefon (ücretli), TV, Uydu yayını, makyaj aynası, acil durum ipi
bulunmaktadır. Zemin ahşap parke ve mermerdir.
YİYECEK & İÇECEK
Hafta İçi 07:00-10:30 Açık Büfe Kahvaltı
Hafta Sonu: 07:00-11:00 Açık Büfe Kahvaltı
Oda Kahvaltı: Sabah kahvaltısı ücretsiz olup gün içerisinde alınan tüm yiyecek ve
içecekler ücretlidir. Şişeli İçecekler, T.S Portakal Suyu, Türk Kahvesi, Yabancı İçecekler
ücretlidir.
A la Carte Restauranlar: Blu By Doria-Menüde bulunan herhangi bir yiyecek-içecek
seçeneklerinden tercihinizi yapabilirsiniz. Ekstra ücretli olup, menüde belirtilen
fiyatlardan ücretlendirilir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Ücretli Aktiviteler: SPA, Masaj, Kese, Tenis (ışıklandırma ücretli)

TESİS HAKKINDA
Bodrum’da, Bitez’in yüksek tepelerinden birinin üzerine kurulmuş olan ve Bodrum’un en
yeni gözdesi Doria Hotel Bodrum, nefes kesen manzarası ve seçkin Akdeniz mimarisinin
özellikleriyle tasarlanmış yepyeni bir butik otel.
Mavi bayrak ödüllü olan Doria Beach, masmavi denizi ve muhteşem manzarası ile sizlere
cennetten bir köşe sunmaktadır.
Doria Beach otelimize yanlızca 2,7 km mesafede olup, ücretsiz olarak gidiş-dönüş servis
imkanı verilmektedir. Doria Beach 01 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Beach Club’da
hizmet vermektedir.
Açık Havuz, Çocuk Havuzu, Kapalı Şok Havuzu ve Platform bulunmaktadır.
Plaj; beton blok, tahta platform ve iskeleden oluşmaktadır.
Ücretsiz Aktiviteler: Genel alanlarda wireless, Emanet Kasa, Uyandırma Servisi.
Ücretli Aktiviteler: Doktor (gün içerinde belirli saatlerde), Kuru Temizleme, Ütü Servisi.
Evcil hayvan maksimum 20 kg kadar kabul edilir. (ücretli)

Sahil
Denize 250 m mesafededir.
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CLUB DEDEMAN BODRUM
KONUM
Bitez Mevkii'ndeki tesis; Gümbet merkeze 300 m, Bodrum şehir merkezine 5 km ve
Bodrum-Milas Havalimanı'na 45 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
146 adet standart oda, 1 adet engelli odası
mevcuttur.

olmak üzere toplam 147 adet oda

Tüm odalarda split klima, Lcd tv, (Digitürk yayını), Amerikan mutfak, set üstü ocak,
kettle, buzdolabı, banyo, (duşakabin), saç kurutma makinesi, direkt hatlı telefon, seramik
kaplı zemin ve balkon bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00-10:30)
Öğle Yemeği (12:30-14:00) açık büfe veya snack menü
Snack Bar (15:00-16:00) self servis
Çay Saati (17:00-17:30) self servis (çay, kek ve kuru pasta ikramı)
Akşam Yemeği (19:30-21:30) açık büfe
Snack Bar’da 10:30-23:30 arasında Alkollü-Alkolsüz yerli içecekler belirli markalar
dahilinde ücretsizdir.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: yüzme havuzları, fitness center,tenis kortu (gündüz), dart, tavla,
masa tenisi, otopark,voleybol, şezlong, şemsiye, minder tesis misafirlerine ücretsiz
olarak sunulmaktadır.
Ücretli Aktiviteler: ışıklandırmalı tenis kortu ve tenis ekipmanları,bilardo, araba kiralama,
çamaşırhane, kuru temizleme, market ve safe box tesis misafirlerine ücretli olarak
sunulmaktadır.
ÇOCUK
Tesis küçük misafirlerine çocuk havuzu ve oyun bahçesi hizmeti sunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Club Dedeman Bodrum, Bitez ve Gümbet koyları arasında bulunan, birinci sınıf tesisleri,
üstün hizmet anlayışı ve olağanüstü manzarası ile markalaşmış bir tatil köyüdür.
1994 yılında faaliyetlerine başlayan Club Dedeman konforu ile yaşama fırsatı
sunmakta ve konumu sayesinde, yarımadanın tüm çekici merkezlerine ideal uzaklıkta
bulunmaktadır. 1 adet a la carte restoran, 1 adet açık yüzme havuzu, 1 adet çocuk
havuzu, 1 adet bar, fitness center, ışıklandırmalı tenis kortu ve ekipmanları, dart, tavla,
masa tenisi, araba kiralama,çamaşırhane, otopark, sağlık görevlisi, voleybol, bilardo,
kuru temizleme, market, şezlong, şemsiye, minder mevcuttur.

Taze sıkma portakal suyu, Türk kahvesi ve import içkiler ücretlidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Anlaşmalı plaja 2 km mesafededir.
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SİNA TORBA SUITES & SPA OTEL
KONUM
Sina Torba Suites & Spa Otel, Bodrum-Torba Mevkii’nde konumlanmış olup Bodrum
Havaalanı’na 30 km, Bodrum ilçe merkezine 5 km, Denize sıfır mesafededir. 6.000 m²
alana kurulu tesisin 66 odası bulunuyor.

AKTİVİTELER
İsteğe bağlı aktiviteler (ücretli)

ODALAR
Standart Deniz Manzaralı Odalar 27 m² büyüklüğündedir. Standart Kara Manzaralı
Odalar 22 m² büyüklüğündedir.

Golf; otelimize 25 km uzaklıktaki Vita Park Golf Resort’ta günlük turlar. Resort, 18 delikli
papalatum çimli 2 golf sahasından oluşmaktadır.

Balkon, bornoz, duş, i̇nternet wireless (ücretsiz), kasa (ücretsiz), minibar (ücretli),
oda servisi (ücretli), plazma & LCD TV, saç kurutma makinesi, split klima, su ısıtıcısı,
telefon (ücretli), TV, uydu yayını, zemin laminant, zemin seramik.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:30) Açık Büfe
Öğle Yemeği (12:30-17:00) A’La Carte ve Snack Menü
Patiseri Hizmeti (17:00-18:00) (ücretli) Çay, Kahve, Kurabiye ve Kek
Akşam Yemeği (19:30-21:30) A'La Carte menü
Oda + Kahvaltı
Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretli.
Yarım Pansiyon
Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde
alınan tüm içecekler ücretli. Akşam yemekleri set menü şeklinde veriliyor.

Yürüyüş, koşu ve bisiklet; Torba Körfezi'nin doğal parkurunda.

Seyahat Planlama; Çevre tarihi merkezlere yapılacak seyahatlere yardım.
SPA & SAĞLIK
SPA merkezimizde Türk hamamı, sauna, masaj ve cilt bakım odaları mevcuttur.
Sertifikalı uzak doğu kökenli personelimizle hizmet vermekteyiz.
Fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), SPA Center (ücretli), Türk hamamı
(ücretli)
TESİS HAKKINDA
Sina Otel huzurun gürültüden saklandığı, harika bir iklim ve deniz ile ödüllendirilmiş.
Otelin kendine ait plajı olan şık bir deniz kenarı oteli olup, Bodrum'a uyumlu mimarisini
resimsel güzellikteki Torba koyu manzaralı Sina Otel modern tesisleri, profesyonel
kadrosu, mükemmeli hedefleyen servisi ile misafirlerinin tatil zevkini arttırmayı amaçlar.
Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), genel alanlarda wireless
(ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz).

A'La Carte Restoran rezervasyonlu ve ücretli. Minibar günlük su ve meşrubat ile
dolduruluyor (günlük 1 şişe su ücretsiz, meşrubatlar ise ücretli).
Oda servisi 08.00-22.00 saatleri arası ücretli olarak hizmet veriyor.
Sina A’La Carte Restoran (Akdeniz Mutfağı & Deniz Ürünleri) menü üzerinden
ücretlendirilir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

NIKKI BEACH RESORT & SPA
KONUM
Otel Bodrum şehir merkezine 7 km, Milas Havalimanı'na 30 km uzaklıktadır.
ODALAR
Covet King odalar 40 m2'dir. Maksimum 2 yetişkin konaklamasına uygundur. Covet King
odalar Panoramik deniz manzaralıdır.
Luux Twin odalar 60 m 'dir. Maksimum 2 yetişkin konaklamasına uygundur. İki ayrı
yatak şeklindedir. Luux Twin odalar Panoramik deniz manzaralıdır.
2

Luux King odalar 60 m2'dir. Maksimum 3 yetişkin konaklamasına uygundur. Luux King
odalar Panoramik deniz manzaralıdır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Kahvaltı (07:00-11:00)
Nargile (ücretli), Dondurma (ücretli), Şişeli İçecekler (ücretli), Yabancı İçecekler (ücretli),
Taze Sıkılmış Meyve Suları (ücretli), Açık Restoran, Kapalı Restoran, Türk Kahvesi
(ücretli).
Cafe Nikki-Türk ve Dünya Mutfağı
Sunset Lounge Bar-Türk ve Dünya Mutfağı
Nikki Beach Restoran-Türk ve Dünya Mutfağı

seturbiz.com

ÇOCUK
Gymy Kids Yaz Okulu Bodrum'da!
Nikki Beach Resort&Spa Bodrum 4-14 yaş arasındaki çocuklarınızı Gymy Kids Club
önderdliğindeki eğitici ve eğlendirici sanat, spor ve atölye aktivitelerine davet ediyor.
Çocuklara kalıcı spor alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen Gymy Kdis'i ve hareketli
programını bu yaz Bodrum'da olan tüm çocuklar keşfetsin istiyoruz.
Günlük yaz Okulunun Program İçeriği
Basketbol, Futbol, Cimnastik, Survivor, Zumba, Yoga, Dans, Ebru, ORigami, Suluboya,
Cooking Class, Bahçıvanlık
Yaz okulunu haftanın pazartesi hariç her günü 10:00-16:00 saatleri arasında hizmet
verecektir. Bu saatlerin öncesi ve sonrası birebir eğitim almak isteyen misafirler için
uygundur. 3,5 yaşından küçük çocuklar bakıcı veya ebeveynleri ile katılabilirler.
TESİS HAKKINDA
Bodrum'un en güzel koylarından Torba’da, turkuvaz renkli sular, zengin çam ormanları
ve denize doğru inen tepelerin tam merkezinde kişiye özel hizmet anlayışıyla yepyeni bir
konaklama deneyimi sunacak.
Küçük ve orta boyda kedi ve köpekler kabul edilir. Pet menüsü bulunmaktadır. Kilogram
bilgisi için otel ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

A'La Carte Restoran rezervasyonlu ve ücretlidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

AKTİVİTELER
Tenis (ücretsiz), jimnastik, yoga (ücretli), tenis dersi (ücretli), tenis sahası işıklandırması
(ücretli), su kayağı (ücretli), canlı müzik, jet ski (ücretli), deniz bisikleti (ücretli), parasailing
(ücretli), zumba.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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SIGN BY ERSAN
KONUM
Bodrum’un en güzel koyunda İçmeler mevkiinde 7.000 m2 alan üzerine kurulu ve
20 odası bulunan Sign by Ersan Butik Otel, Ege ve Akdeniz’in buluştuğu noktada
muhteşem mimarisi ile sizlere unutulmayacak bir tatil deneyimi sunuyor. Sign by
Ersan, Bodrum Uluslararası Havalimanı’na 45 km, Bodrum şehir merkezine ise 5 km
mesafededir.
ODALAR
Deluxe Odalar (45 m2): Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı,
mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli),
LCD TV, çalışma masası, banyo, split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi,
kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), terlik, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.
Grand Deluxe Odalar (60 m2): Odalarda; uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz),
tıraş/makyaj aynası, duş, zemin laminant, oturma grubu, buklet banyo ürünleri, terlik,
uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon, telefon (ücretli), split klima,
elbise dolabı,mini bar (ücretli), çalışma masası, oda servisi (ücretli), kasa (ücretsiz)
bulunmaktadır.
Elegance Suite Odalar (80 m2): Odalarda; terlik, duş, saç kurutma makinesi, elbise
dolabı, telefon (ücretli), uydu yayını, uyandırma servisi, LCD TV, laminant zemin,
kablosuz internet (ücretsiz), tıraş/makyaj aynası, çalışma masası, split klima, balkon,
kasa (ücretsiz), mini bar (ücretli), buklet banyo ürünleri, oturma grubu, jakuzi, banyo,
oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
Royal Suite odalar (115 m2): Odalarda; duş, telefon (ücretli), laminant zemin, çalışma
masası, terlik, split klima, uydu yayını, buklet banyo ürünleri, elbise dolabı, oturma grubu,
LCD TV, kasa (ücretsiz), kablosuz internet (ücretsiz), banyo, mini bar (ücretli), tıraş/
makyaj aynası, saç kurutma makinesi, uyandırma servisi, balkon, oda servisi (ücretli)
bulunmaktadır.
Presidential Suite (130 m2): Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz), oda servisi (ücretli),
çalışma masası, terlik, kasa (ücretsiz), saç kurutma makinesi, banyo, tıraş/makyaj aynası,
split klima, duş, laminant zemin, oturma grubu, balkon, minibar (ücretli), uydu yayını,
LCD TV, uyandırma servisi, elbise dolabı, jakuzi, telefon (ücretli), buklet banyo ürünleri
bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Sabah Kahvaltısı (07:30-10:30)
Sadece sabah kahvaltısı ücretsiz olup gün içerisinde alınan tüm yiyecek ve içecekler
ücretlidir.
- Açık restoran
- Kapalı restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: VIP sinema
Ücretli Aktiviteler: Kano, su kayağı, jet ski, dalış okulu, tenis sahası ışıklandırması
SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz), fitness
(ücretsiz)
HAVUZ & PLAJ
Tesisin 20 m uzunluğunda yapay kum plajı bulunmaktadır. Denize sıfır tesiste; sığdan
derine deniz, kapalı havuz, açık havuz, iskele, şezlong-şemsiye bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Sign by Ersan, lüks ve konforu tercih eden misafirlerine şık ve sıcak bir ortamda ayrıcalıklı
tatil keyfini yaşatıyor. Karaada manzarasına sahip, palmiye ağaçları arasında yer alan
Sign by Ersan Butik Otel, mavi bayraklı Ege Denizi’ni geleneksel Türk misafirperverliği
ile birleştiren büyülü bir vahayı andırıyor.
Otelde; hemşire (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz),
kuru temizleme (ücretli), çamaşırhane (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), uyandırma servisi
(ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.
Balayı Uygulaması:
Balayı çiftine özel kokteyl ile karşılama, erken giriş - geç çıkış imkanı, balayı odasına
meyve sepeti, şarap, kuru pasta, kuruyemiş ikramı, balayı oda dekorasyonu, full buklet
set-up, turn-down hizmeti, ‘AŞK Kahvaltısı’, ‘AŞK Pastası’ ikramı, tatlı tabağı ikramı,
SIGN by Ersan SPA 2 kişilik masaj paketlerinde %10 indirim.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

ZEYTİNADA OTEL
KONUM
Zeytinada Otel 3500 m2'lik bir alana kurulmuş olup, Bodrum Torba mevkiinde
bulunmaktadır, Milas-Bodrum Havalimanı'na ise 30 km uzaklıktadır.

SPA & SAĞLIK
Türk Hamamı (ücretsiz), Masaj (ücretli), Buhar Banyosu (ücretsiz), Fitness (ücretsiz),
Sauna (ücretsiz)

Tesis Torba plajına 300 m mesafede ve misafirlerimiz kendi imkanları ile ulaşım
sağlayabilirler.

ÇOCUK
Bakıcı (ücretli), oyun bahçesi

ODALAR
Standart Oda
Standart odaları 27 m2 olup maksimum 3 yetişkin,
Suite odaları 52m2 olup maksimum 3 yetişkin + 0,6 yaş çocuk,
Suit Oda
Uyandırma Servisi, Kablosuz İnternet (ücretsiz), Duş, Banyo, Banyo Havlusu, Uydu
Yayını, Telefon (ücretli), Split Klima

TESİS HAKKINDA
Anlaşmalı olduğu plajlarda misafirler girişte belli bir ücret ödeyerek içerde yiyecek ve
içecek ile harcayabilecekleri fişlere sahip olmaktadırlar. Ücretsiz Shuttle servisimiz
sadece anlaşmalı olduğumuz plaj için mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
07:30-10:30 Kahvaltı
19:30-21:30 Akşam Yemeği

Çocuk Kaydırağı ve Açık Havuz bulunmaktadır.

Yarım Pansiyon
Açık büfe sabah kahvaltısı ve akşam yemeği mevcuttur. Tüm alkollü ve alkolsüz içecekler
ücretlidir.

Gün içerisinde bakiyesi kullanılmayan fişler bir sonraki güne devir edilmeyip, ücret iadesi
yapılmamaktadır.

Ütü Servisi (ücretli), Engelli Rampası, Hemşire (ücretli), Doktor (ücretli), Genel Alanlarda
Kablosuz İnternet (ücretsiz), Kuaför (ücretli), Çamaşırhane (ücretli), Emanet Kasa
(ücretsiz), Uyandırma Servisi (ücretsiz)

Şişeli İçecekler (ücretli), Yabancı İçecekler (ücretli), Taze Sıkılmış Meyve Suları (ücretli),
Diyet Büfesi (ücretli), Türk Kahvesi (ücretli)
AKTİVİTELER
Canlı Müzik haftanın belirli akşamlarında yapılmaktadır.
Tenis (ücretsiz), dart (ücretsiz), bilardo (ücretsiz), tenis (gündüz) (ücretsiz), tenis (rakettop) (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 300 m mesafededir.
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SELVESE LUXURY COLLECTION ELYSIUM ADA HOTEL
KONUM
Palmarina Yalıkavak Marina’ya 5 dakika, Göltürkbükü’ne 15 dakika, Midtown AVM’ye
15 dakika, Torba’ya ise 20 dakika mesafede bulunan tesis, Bodrum merkeze yarım
saatlik uzaklıkta yer alıyor.
ODALAR
Junior Süit Odalar: Odalarda; teras, uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç
kurutma makinesi, balkon, LCD TV, zemin mermer, çalışma masası, banyo, tıraş/makyaj
aynası, uyandırma servisi, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.

HAVUZ & PLAJ
Tesiste açık havuz, iskele, şezlong-şemsiye, platform mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Yalıkavak’ta hizmet veren Selvese Luxury Collection Elysium, geniş verandalı tek katlı
bahçeli evleri, üç tarafı maviliklerle çevrili bir yarımadada denize sıfır konumu, şık ve lüks
mimarisi ile rüya gibi bir tatil vaat ediyor.

YİYECEK & İÇECEK
Sadece Oda

Ücretsiz Olanaklar: Özel plaj alanı, plaj şemsiyesi, plaj şezlong, sahil kenarı, fitness,
sigara içme alanı, çamaşırhane, günlük temizlik, tesise ait otopark, faks / fotokopi,
sahil kenarı, bahçe, teras, güneşlenme terası, 24 saat resepsiyon, klima, ısıtma, tekerli
sandalye kullanımına uygun, internet bağlantısı - kablosuz (ücretsiz), açık havuz.

- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

Ücretli Olanaklar: Sahil bar, kuru temizleme, konsiyerj hizmeti, bilet servisi, tur danışma,
döviz alım / satım, SPA, araba kiralama servisi, havaalanı servisi, servis, restoran.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

SELVESE LUXURY COLLECTION ELYSIUM MIRAMAR VILLAS BODRUM
KONUM
Otelin, Milta Bodrum Marina’ya uzaklığı 3.4 km, Bodrum Kalesi’ne uzaklığı ise 2.6 km’dir.
En yakın havaalanı olan Milas Havaalanı ise 37 km mesafededir.

TESİS HAKKINDA
Bodrum' un merkezinde şık ve lüks bir konaklama adresi arayanlara hizmet veren Elysium
Miramar, akıllı ev teknolojileri ile donatılmış konaklama birimleriyle hizmet vermektedir.

ODALAR
3+1 Şehir Manzaralı ve Özel Havuzlu Villa
3+1 Kısmi Deniz Manzaralı ve Özel Havuzlu Villa
3+1 Kısmi Deniz Manzaralı ve Özel Havuzlu Villa
3+1 Deniz Manzaralı ve Özel Havuzlu Villa
3+1 Deniz Manzaralı ve Özel Havuzlu Villa
Penthouse Villa

Ücretsiz Olanaklar: Tesise ait otopark, sigara içilmeyen odalar, klima, ısıtma, internet
bağlantısı - kablosuz, kuru temizleme, ütü servisi, çamaşırhane, günlük temizlik, faks
/ fotokopi, bahçe, teras, güneşlenme terası, 24 saat resepsiyon, konsiyerj hizmeti, açık
havuz, halk plajı, sigara içme alanı
Ücretli Olanaklar: Servis, araba kiralama servisi, tur danışma, döviz alım / satım,
havaalanı servisi

YİYECEK & İÇECEK
Sadece Oda
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli),

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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CASA DELL ARTE RESIDENCE
KONUM
Torba mevkiinde bulunan tesis, Bodrum merkeze 7 km, havalimanına 35 km uzaklıkta
bulunmaktadır. Denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar (50 m2): Bahçe manzaralıdır. Odalarda; uydu yayını, duş, saç kurutma
makinesi, telefon (ücretli), seramik zemin, oda servisi (ücretli), küvet, LCD TV, split klima,
bornoz, kablosuz internet (ücretsiz), mini bar (ücretsiz), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.
Deniz Tarafı Odalar (100 m2): Yatak odası ve oturma odasından kombine biçimde
tasarlanmıştır. Banyoda iki ayrı lavabo ve bir küvet bulunmaktadır. Odalarda; kablosuz
internet (ücretsiz), bornoz, duş, seramik zemin, küvet, uydu yayını, saç kurutma
makinesi, LCD TV, balkon, telefon (ücretli), split klima, oda servisi (ücretli), kasa (ücretsiz)
mevcuttur.
Dome Odalar: 80m2 alanda sade ve şık dizayn edilmiş yatak odası ve oturma odası
kombinasyonundan oluşmaktadır. Banyoda 2 lavabo ve bir duşakabin bulunmaktadır.
Odalarda; duş, saç kurutma makinesi, bornoz, telefon (ücretli), uydu yayını, LCD TV,
kablosuz internet (ücretsiz), split klima, balkon, kasa (ücretsiz), seramik zemin, oda
servisi (ücretli) mevcuttur.
Dublex Odalar (130m2): Geniş, sade ve şık dizayn süitlerimizdir. Banyoda 2 lavabo ve bir
duşakabin bulunmaktadır. Odalarda; duş, seramik zemin, uydu yayını, bornoz, LCD TV,
split klima, uyandırma servisi, kasa (ücretsiz), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi
mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı
Kahvaltı Açık Büfe (08:00-11:00)

SPA & SAĞLIK
Sıcak samimi ve özel personellerimizle sahilde deniz kenarında odanızdaki rahatlığı
hissedebileceğiniz Bali ve Geleneksel Derin Doku Masajı ücretli olarak yapılmaktadır.
Dış Epilasyon, Vücut Ağdası, Kuaför ve Güzellik Hizmetleri sunulmaktadır.
SPA center (ücretli), masaj (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), sauna
(ücretsiz)
HAVUZ & PLAJ
Tesise ait özel kum plajı bulunmaktadır. Havuz ve plaj havluları ücretsiz servis
edilmektedir. Çocuk havuzu, kum deniz, açık havuz ve kum plaj bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Türkiye'nin ilk butik sanat oteli, Casa Dell'arte Residence eşsiz bir sahile sahiptir ve
Bodrum'un en şık otellerindendir. Lüks fakat asla gösterişli olmayan Casa Dell’Arte
Residence geçmiş, gelecek ve bugünün estetik ve kültürel atmosferini yaşar ve solur.
Kalitenin ve keyfin en yalın halinin yaşandığı bir rüyayı sunan otel, tatilde kusursuzluğu
hedefleyenleri bekliyor.
Tesis bahçesinde misafirlere özel deniz manzaralı jakuzi bulunmakta olup kullanımı
ücretsizdir. Talep üzerine misafirlere laptop hizmeti de ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Tesise özel yatlarla ücretli yat turları yapılmaktadır.
Tesiste ütü servisi (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme
(ücretli), kuaför (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
AKTİVİTELER
Sinema (ücretsiz), bisiklet (ücretli), basketbol, yoga (ücretsiz)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

CASA HERMANAS
KONUM
Torba mevkiindeki tesis, Bodrum merkeze 7 km ve Bodrum-Milas Havalimanı'na 35 km
mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Corazon Süitler (40 m2): İçinde masa ve sandalyeler bulunan süitlerin küçük verandası
mevcuttur. Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, mini bar (ücretli), saç kurutma
makinesi, telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), LCD TV, banyo, split klima, uyandırma
servisi, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.
Amor Süitler (60 m2): 1 yatak odası ve 1 oturma odasından oluşmaktadır, kısmen deniz
manzaralıdır. Odalarda; uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), bornoz, duş,
laminant zemin, buklet banyo ürünleri, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV,
banyo, telefon (ücretli), split klima, mini bar (ücretli), oda servisi (ücretli), kasa (ücretsiz)
bulunmaktadır.
Fiesta Süitler (70 m2): 2 yatak odası ve 1 oturma odasından oluşmaktadır. Bahçe
manzaralıdır. Odalarda; duş, saç kurutma makinesi, bornoz, telefon (ücretli), uydu
yayını, uyandırma servisi, LCD TV, zemin laminant, kablosuz internet (ücretsiz), split
klima, kasa (ücretsiz), mini bar (ücretli), buklet banyo ürünleri, banyo, oda servisi (ücretli)
bulunmaktadır.
Fantasia Sea View Süitler (90 m2): Salonda panoramik deniz manzarası ve yatak
odasında havuz manzarası bulunmaktadır. Bu salonda ferah bir jakuzi bulunmaktadır
ve pencere kenarında direkt deniz manzaralıdır. Balayı çiftlerine uygundur. Odalarda;
duş, jakuzi, mini bar (ücretli), uydu yayını, telefon (ücretli), bornoz, buklet banyo ürünleri,
laminant zemin, LCD TV, split klima, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), kasa
(ücretsiz), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, banyo bulunmaktadır.

Akşam yemeği saat 19:00 ila 00:00 arasındadır ve servis edildiği restoranda rezervasyon
gerekli olmakla birlikte ücretlidir.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
AKTİVİTELER
Yoga (ücretli), pilates (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Fitness salonu 24 saat hizmet vermektedir. SPA center (ücretli), masaj (ücretli), buhar
banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), sauna (ücretsiz) mevcuttur.
HAVUZ & PLAJ
Tesiste özel kum-çakıl karışık plaj, çocuk havuzu, açık havuz ve iskele bulunmaktadır.
ÇOCUK
Bakıcı (ücretli), mini club
TESİS HAKKINDA
Casa Hermanas, Bodrum Torba'da, ailelerin tatil anlayışını değiştirecek, özel tasarlanmış
detayları ile hayatınıza renk katıyor. Yeni konseptiyle, Meksika'yı Bodrum'a taşıyor.
İspanyolcada “Kız Kardeşlerin Evi” demek olan Casa Hermanas; kadın gücünün,
birlikteliğinin, renkliliğinin yansıtıldığı tatilinizi unutulmaz bir serüvene çeviriyor.
Tesiste kuru temizleme (ücretli), kuaför (ücretli), çamaşırhane (ücretli) olanakları
bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Sabah Kahvaltısı (08:00 - 10:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 00:00 )
Sabah kahvaltısı konsept dahilinde olup bunun dışında alınan yiyecek ve içecekler
ücretlidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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MOYO BEACH HOTEL
KONUM
Moyo Beach Hotel, Bodrum - Torba bölgesinde denize sıfır konumda bulunmaktadır.
Tesis, havaalanına 27 km, şehir merkezine 5 km, otogara 5 km uzaklıktadır.
ODALAR
Süit Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, çay-kahve seti, mini bar (ücretli),
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), LCD TV, çalışma masası, banyo, split klima,
su ısıtıcısı, bornoz, kablosuz internet (ücretsiz), terlik, buklet banyo ürünleri, kasa
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Sabah kahvaltısı dışında otelde alınacak tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Şişeli İçecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
açık restoran, kapalı restoran, Türk kahvesi (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Masaj (ücretli)
HAVUZ & PLAJ
Tesis denize sıfır mesafede olup özel plaj, açık havuz, şezlong-şemsiye bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Bodrum’un en popüler beldelerinden Torba’da denize sıfır konumda yer alan Moyo
Beach Hotel, kendisine ait özel plajı ve açık havuzuyla yaza eğlence katmak isteyen
misafirlerini ağırlıyor. Tesiste çocuk misafirler için çocuk havuzu yer alıyor. Tesiste yer
alan masaj hizmeti sayesinde misafirler bedenen yenilenip, yorgunluğundan kurtulma
şansına erişiyor.
Otelde; araç kiralama (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), evcil hayvan
(kabul edilmez), kuru temizleme (ücretli), açık otopark, havalimanı transferi (ücretli),
çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

A la carte restoran haftanın 7 günü 11:00-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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BODRIUM HOTEL & YOU SPA
KONUM
Toplam 50 odası bulunan tesis 4.000 m2 alana kurulu olup şehir merkezine 950 m,
havalimanına 35 km, denize 1 km mesafededir.

Oda + Kahvaltı
Sabah kahvaltısı dışında alınan yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler
ücretli.

ODALAR
Bodrium Otel & You SPA’da, birbirinden konforlu ve farklı dekore edilmiş 14 Bahçe
Manzaralı Oda, 32 Superior-Havuz Manzaralı Oda ve 4 Suit Oda olmak üzere toplamda
50 oda bulunmaktadır.

Dünya mutfaklarının seçkin lezzetlerinin sunulduğu Elysion ve İtalyan mutfağından
seçenekler sunan TYRO’da sizi farklı tatlar bekliyor. Özel mönü alternatifleri ile sizi
bulunduğunuz yerden alıp götüren restoranımız yemeğin ve sunumun farkını sizin
farkınızla birleştiriyor.

Tüm odalarda; Tempurpedic yatak, Tempurpedic yastık, laminant zemin, LCD ekran
Uydu TV, ulusal ve yabancı dijital TV kanalları, klima, yerden ısıtma sistemi, mini bar,
elektronik kapı kilidi, direkt telefon bağlantısı, elektronik güvenlik kasası, kettle, duman
dedektörü, kablosuz internet bağlantısı, balkon ve masa-sandalye, gardırop, bornoz,
terlik ve seçkin buklet malzemesi bulunmaktadır. Tüm odalarımız sigara içilmez olarak
dizayn edilmiştir.

SPA VE SAĞLIK
You SPA merkezinin (Türk hamamı, sauna, buhar odası, fitness merkezi, pilates odası,
masaj uygulamaları)

Bahçe Odalar 20 m2 olup maksimum 2 yetişkin konaklamasına uygundur.

TESİS HAKKINDA
Bodrium Otel & You SPA; tarihin kalbinde, sakin ortamı aynı zamanda konum itibariyle
Bodrum merkeze yakınlığıyla, havuzu ve yeşil alanlarla çevrili doğal güzellikleriyle
misafirlerine evlerindeki rahatlığı ve konforu Oda & Kahvaltı konsepti ile dört mevsim
yaşatmaktadır.

Superior odalar 23 m 'dir. Maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına
uygundur.
2

Luxury Suit odalar 38 m2'dir. Bir oturma odası ve bir yatak odasından oluşmaktadır.
YİYECEK VE İÇECEK
Kahvaltı (07:00-11:00) açık büfe

Sauna (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, SPA Center (ücretli), masaj
(ücretli), buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz).

SPA ve Sağlık Merkezi’nin son derece sakin, rahatlatıcı egzotik ortamında bedeninizi
ve zihninizi özel terapilerimizle canlandırabilir, vücudunuzdaki tüm gerilim ve negatif
enerjiden arınabilir, sağlıklı bir yaşama adım atabilirsiniz.

Aperatif Servisi (11:00-19:00) (ücretli)
Tyro Bar & Lounge 24 saat (ücretli)
Tyro A'La Carte Restoran

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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YALIKAVAK MARINA BEACH HOTEL
KONUM
Yalıkavak Marina Beach Hotel, Bodrum-Yalıkavak mevkiinde konumlanmış olup toplam
15 odası bulunmaktadır. Bodrum şehir merkezine 23 km, Milas Bodrum Havalimanı’na
48 km, denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Superior Suite Odalar: Superior suite 1+1 odalar 61 m² büyüklüğündedir. Odalarda; çift
kişilik tek yatak, teras, uydu yayını, duş, elbise dolabı, çay-kahve seti, mini bar (ücretli),
saç kurutma makinesi, balkon, telefon (ücretsiz), seramik zemin, oda servisi (ücretli),
küvet, LCD TV, çalışma masası, merkezi ısıtma, banyo, tıraş/makyaj aynası, uyandırma
servisi, su ısıtıcısı, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, kasa (ücretsiz), buklet
banyo ürünleri bulunmaktadır.
Deluxe Suite Odalar: İki yatak odasından oluşan Deluxe Suite 2+1 odalar 102 m²
büyüklüğündedir. Odalarda; çift kişilik iki ayrı yatak, telefon (ücretsiz), uyandırma servisi,
kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, duş, seramik zemin, küvet, buklet banyo
ürünleri, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, teras, balkon, su ısıtıcısı,
merkezi ısıtma, elbise dolabı, mini bar (ücretli), çay-kahve seti, oda servisi (ücretli), kasa
(ücretsiz) bulunmaktadır.
Comfort Odalar: Comfort 1+1 odalar 46 m² büyüklüğündedir. Odalarda; duş,
saç kurutma makinesi, elbise dolabı, uydu yayını, uyandırma servisi, merkezi ısıtma,
LCD TV, kablosuz internet (ücretsiz), teras, balkon, kasa (ücretsiz), küvet, merkezi klima,
mini bar (ücretli), buklet banyo ürünleri, çay-kahve seti, telefon (ücretsiz), seramik zemin,
su ısıtıcısı, banyo, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00 - 11:00)
Snack ve Beach Bar (Ücretli) (11:00 - 19:00)
Beach Restaurant (11:30 - 19:00)
Akşam Yemeği (Ücretli) (20:00 - 23:00)

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, SPA center (ücretli), masaj (ücretli), fitness
(ücretsiz), sauna (ücretsiz)
HAVUZ & PLAJ
Tesis denize sıfır mesafede olup özel plajında beyaz kum bulunmaktadır. Plajda ve
havuzda şezlong, şemsiye, minder ve havlu ücretsizdir.
TESİS HAKKINDA
Avrupa’nın en iyi marinalarından biri olan Yalıkavak Marina’nın kalbinde yer alan Yalıkavak
Marina Beach Otel’de ünlü Yalıkavak gün batımlarının muhteşem manzarasını izleyebilir,
harika aktivitelere rahatça ulaşabilir ve yıl boyu unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.
Masmavi deniziyle tropik bir atmosfer sunan otelin, misafirlerine özel bir yaşam alanı
sağlayan 15 adet süit odası bulunmaktadır. Yalıkavak Marina Beach Hotel'in villaları
zarif bir biçimde dekore edilmiştir. Tesis bünyesinde restoran ve bar hizmet vermektedir.
Dilerseniz kahvaltınız villanızda servis edilebilir. Sauna, masaj salonları, hamam ve spor
salonu içeren SPA merkezi, dinlenmek için idealdir. Çevrede, rüzgar sörfü, dalış tekne
turları ve su sporları gibi çeşitli etkinliklerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Yalıkavak Marina Beach Otel’de, kumsalda güneşlenebilir, odanızdan kısa bir yürüyüşle,
dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapabilir, sıra dışı gurme restoranlarda yemek
yiyebilir, gece kulüplerinde eğlenebilir ve Ege’nin mavi sularına yelken açabilirsiniz.
Yalıkavak’ın büyüsü Yalıkavak Marina Beach Otel’in her köşesinde sizi bekliyor.
Otelde; otopark (açık), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz
internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), kuaför (ücretli), havalimanı transferi (ücretli),
çamaşırhane (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Sadece oda konaklamalarda tesis genelinde alınan tüm yiyecekler ve içecekler ücretli.
Oda kahvaltı konaklamalarda sabah kahvaltısı dışında tesiste alınan tüm yiyecekler
ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
A la carte restoran rezervasyonlu ve ücretli. Kahvaltının set menü olarak servis edildiği
tesiste katılımın 20 kişinin üstünde olması durumunda açık büfe olarak sunuluyor.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
açık restoran, kapalı restoran, Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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YALIKAVAK MARINA BOUTIQUE HOTEL
KONUM
Yalıkavak Marina Boutique Hotel; Bodrum Milas Havalimanı’na 52 km, Yalıkavak'a 3 km
mesafededir.

SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretli), dinlenme alanı, SPA center (ücretli), Türk hamamı (ücretli), fitness
(ücretsiz)

ODALAR
Deluxe Odalar (25 m²): Odalarda; çift kişilik tek yatak, uydu yayını, duş, elbise dolabı,
çay-kahve seti, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi
(ücretli), LCD TV, zemin mermer, çalışma masası, banyo, split klima, uyandırma servisi,
su ısıtıcısı, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, buklet banyo ürünleri, kasa
(ücretli) bulunmaktadır.

HAVUZ & PLAJ
Tesis denize 70 m mesafededir. Açık havuz, şezlong-şemsiye, kum plaj mevcuttur.

Junior Süit Odalar (45 m2): Odalarda; uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz),
merkezi klima, duş, kasa (ücretli), buklet banyo ürünleri, uydu yayını, saç kurutma
makinesi, LCD TV, zemin mermer, banyo, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), split klima,
elbise dolabı, mini bar (ücretli), çalışma masası, çay-kahve seti, oda servisi (ücretli)
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00 - 11:00)
Öğle Yemeği (11:00 - 19:00)
Beach Restaurant (11:30 - 19:00)
Akşam Yemeği (20:00 - 23:00)

TESİS HAKKINDA
Yemyeşil bir bahçe içinde, geleneksel Bodrum mimarisine sahip taş bir binada yer alan
Yalıkavak Marina Butik Otel, Ege'nin bu cennet köşesini deneyimlemeniz için, modern
tasarımlı 18 odası ile size mükemmel bir konfor sunuyor.
Otelinizden çıkıp Ege Denizi’nin bin bir rengi ile donanmış büyüleyici, tarihi ve kültürel
güzelliklerin bulunduğu Yalıkavak hayatına birkaç adımla ulaşabilir, Yalıkavak Marina
Beach Otel kumsalının bembeyaz kumlarında dinlenebilir, Yalıkavak Marina’dan
yelken açıp stresten uzaklaşabilir, lüks Casia SPA’da kendinizi şımartabilirsiniz.
Kısacası Yalıkavak’ın sevimli küçük bir Ege kasabasından çok daha fazlası olduğunu
keşfedebilirsiniz.
Otelde; otopark (açık), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), kuru temizleme (ücretli),
havalimanı transferi (ücretli), çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

Sadece oda konaklamalarda tesis genelinde alınan tüm yiyecekler ve içecekler ücretli.
Oda kahvaltı konaklamalarda sabah kahvaltısı dışında tesiste alınan tüm yiyecekler
ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.

Evcil hayvan kabul edilmez.

A la carte restoran rezervasyonlu ve ücretli. Kahvaltının set menü olarak servis edildiği
tesiste katılımın 20 kişinin üstünde olması durumunda açık büfe olarak sunuluyor.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
açık restoran, kapalı restoran, Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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PALMALIFE BODRUM RESORT & SPA
KONUM
Yalıkavak mevkiinde bulunan tesis 6.400 m2 üzerine kurulmuş olup, Bodrum şehir
merkezine 22 km, havalimanına 45 km uzaklıkta bulunmaktadır. 32’si comfort ve
8’i executive olmak üzere toplam 40 odası bulunmaktadır.
ODALAR
Comfort Bahçe Odaları (28 m²): Odalarda; çift kişilik tek yatak, uydu yayını, duş,mini
bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), küvet,
LCD TV, zemin mermer, banyo, uyandırma servisi, su ısıtıcısı, kablosuz internet (ücretsiz),
merkezi klima, kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz),
fitness (ücretsiz), sauna (ücretsiz)
HAVUZ & PLAJ
Tesis denize sıfır mesafede bulunup; 250 m uzunluğunda mavi bayraklı özel iskele
platformlu beyaz kum plaja sahiptir.
Kapalı havuz, açık havuz.

Executive Bahçe Odaları (32 m²): Odalarda; çift kişilik tek yatak, uyandırma servisi,
kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, duş, küvet, uydu yayını, saç kurutma
makinesi, LCD TV, zemin mermer, banyo, balkon, mini bar (ücretli), oda servisi (ücretli),
kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.

ÇOCUK
Minik konukların mutluluğu ve tatil anıları çok önemli. Palmalife Bodrum Resort & Spa'da
çocuklar, açık ve kapalı güvenli oyun alanlarında oyuncaklarla oynayabilir ya da onlara
özel hazırlanmış aktivite ve eğlencelerle öğretici, keyifli kaliteli vakit geçirebilir. Bakıcı
(ücretli), mini club, oyun bahçesi mevcuttur.

Comfort Deniz Odaları (28 m²): Odalarda; çift kişilik tek yatak, duş, saç kurutma
makinesi, uydu yayını, zemin mermer, uyandırma servisi, LCD TV, kablosuz internet
(ücretsiz), balkon, kasa (ücretsiz), küvet, merkezi klima, mini bar (ücretli), banyo, oda
servisi (ücretli) bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Bodrum Yalıkavak'ın en güzel koylarından biri olan Gökçebel mevkiinde konumlanan
Palmalife Bodrum Resort & Spa, bulunduğu koyla bütünleşen görkemli mimarisi ile çok
özel bir konaklama deneyimi yaşatıyor...

Executive Deniz Odaları (32 m²) : Odalarda; çift kişilik tek yatak, duş, zemin mermer,
mini bar (ücretli), telefon (ücretli), merkezi klima, balkon, LCD TV, uyandırma servisi,
kablosuz internet (ücretsiz), küvet, oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, banyo
bulunmaktadır.

Otelde; ütü servisi (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz),
kuru temizleme (ücretli), kuaför (ücretli), hemşire (ücretsiz), çamaşırhane (ücretli),
emanet kasa (ücretsiz), uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı
Kahvaltı (08:00 - 11:00)
Sabah kahvaltısı ücretsiz olup onun dışında alınacak yiyecek ve içecekler ücretlidir.

Balayı Uygulaması
Giriş günü odaya, meyve ve şampanya ikramı, odaya ücretsiz balayı kahvaltısı servisi
(1 sefer), odaya ücretsiz gazete servisi (her gün), müsaitliğe göre erken giriş-geç çıkış
imkanı (15:00), balayı odası çiçek süslemesi, spa salonunda masaj da %50 indirim.

Ana Restaurant - Dünya Mutfağı
Dondurma (ücretli), şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış
meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)
AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Canlı müzik
Ücretli Aktiviteler: Tenis (raket-top), yoga, tenis dersi, kano, su kayağı, banana, jet ski,
pilates, squash

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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CLUB AQUARIUM
KONUM
Club Aquarium, Bodrum-Güvercinlik mevkiinde konumlanmış olup toplam 65 odası
bulunmaktadır. Tesis Milas havalimanına 15 km, Bodrum merkeze 18 km, Denize sıfır
mesafededir.
ODALAR
Standart Odalarda maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar.
Banyo, Duş, Kablosuz İnternet (ücretsiz), Kasa (ücretsiz), Minibar (ücretli), Saç Kurutma
Makinesi, Split Klima, Telefon (ücretli), Uydu Yayını.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00-10:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Beş Çayı (17:00-17:30) kek, kurabiye
Akşam Yemeği (20:00-22:30)

AKTİVİTELER
Bilardo (ücretli), canlı müzik, dart (ücretsiz), kano (ücretli), langırt (ücretli), masa tenisi
(ücretsiz), mini golf (ücretli), su kayağı (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), masaj (ücretli)
TESİS HAKKINDA
Havuz ve Plaj Özellikleri
Tesis açık havuz mevcuttur ve denize sıfırdır. Havuzda ve plajda şezlong, şemsiye
ücretsiz olup plaj havlusu depozitoludur.
Denize giriş platform ve iskeleden yapılmaktadır.

Tam Pansiyon
Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve beş çayı konsepte dahil olup onun
dışında alının tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

Çamaşırhane (ücretli), genel alanlarda kablosuz i̇nternet (ücretsiz), uyandırma servisi
(ücretsiz).

Dondurma (ücretli), şişeli i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk
kahvesi (ücretli), yabancı i̇çecekler (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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THE MARMARA BODRUM
KONUM
The Marmara Bodrum, Bodrum Merkez’de bulunmakta olup 12.000 m2 alan üzerine
kurulu, 97 odası bulunmaktadır. Şehir merkezine 2km., havaalanına 35 km, Denize
5 km mesafededir.
ODALAR
Deluxe Bahçe Manzaralı Odalar 32 m2 olup Maksimum 3 yetişkin ya da 2 yetişkin ve
12 yaşından büyük 1 çocuk konaklamasına uygundur. Çift kişilik ya da 2 adet tek kişilik
yatak bulunmaktadır.
Luxury Deniz Manzaralı odalar 32 m2 olup maksimum 3 yetişkin ya da 2 yetişkin ve
12 yaşından büyük 1 çocuk konaklamasına uygundur. Deniz manzaralı odalardır.
Corner Deniz Manzaralı oda 40-45 m² ’dir. Yetişkin ya da 2 yetişkin ve 12 yaşından
büyük 1 çocuk konaklamasına uygundur. Deniz manzaralı odalardır.
Bahçe ve Deniz manzaralı Suit odalar 50m2'dir. 3 yetişkin ya da 2 yetişkin ve
12 yaşından büyük 1 çocuk konaklamasına uygundur. Deniz ve Bahçe manzaralı olarak
konumlandırılmıştır.
Banyo, Bornoz, Buklet Banyo Ürünleri, Duş, Kablosuz İnternet (ücretsiz), Kasa (ücretsiz),
Küvet, Lcd Tv, Merkezi Isıtma, Merkezi Klima, Minibar (ücretli), Oda servisi (ücretli),
Saç Kurutma Makinesi, Telefon (ücretli), Uyandırma Servisi, Uydu Yayını, Zemin Laminant
YİYECEK VE İÇECEK
Oda Kahvaltı: Oda Kahvaltı konseptindeki konaklamalarda, sabah kahvaltısı dışında
alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Yarım Pansiyon: Yarım Pansiyon konseptindeki konaklamalarda, sabah kahvaltısı ve
akşam yemeği dışında alınacak yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler
ücretli. Yarım pansiyon konaklamalarda akşam yemeğine 3 course set menü dahil. A la
carte restoran rezervasyonlu ve ücretli.

AKTİVİTELER
Squash (ücretsiz), Tenis (gece-ışık) (ücretli), Tenis (gündüz) (ücretsiz), Tenis (raket-top)
(ücretsiz), Tenis (ücretsiz)
SPA & SAĞLIK
The Marmara Bodrum’un içinde Türkiye’nin en doğal SPA tesisi bulunmaktadır.
Burada vücudunuzu toksinlerden arındırabilir, cildinizin yenilenmesini sağlayabilir
ve vücudunuzdaki selülitleri azaltabilirsiniz. Rahatlayabilir, daha genç ve daha güzel
gözükebilirsiniz...
The Marmara Bodrum Spa’nın deneyimli masör ve masözleri Türkiye’nin en doğal
yöntemlerini kullanmaktadır. Fitness (ücretsiz), Jakuzi (ücretsiz), Masaj (ücretli), Sauna
(ücretsiz), SPA Center (ücretli), Türk Hamamı (ücretsiz)
TESİS HAKKINDA
Evcil hayvan kabul edilmekte olup ücretlidir.
Çamaşırhane (ücretli)Emanet Kasa (ücretsiz)Engelli RampasıEvcil hayvan (Kabul Edilir)
Genel Alanlarda Kablosuz İnternet (ücretsiz) Kuaför (ücretli)Uyandırma Servisi (ücretsiz)
Ütü Servisi (ücretli)
Balayı Uygulaması
VIP Check-in odaya kadar eşlik etme
Özel süslenmiş balayı odası
Odaya kahvaltı
Özel ikram tabağı ve şarap
Spa indirimi
Erken giriş ve geç çıkış imkanı
Odaya gazete servisi

Diyet Büfesi (ücretli), Dondurma (ücretli), Şişeli İçecekler (ücretli), Taze Sıkılmış Meyve
Suları (ücretli), Türk Kahvesi (ücretli), Yabancı İçecekler (ücretli)
A la Carte Restauranlar
Türk Restoran-Akdeniz Mutfağı
A’la Carte Restoran kişi başı olarak ücretlendirilmektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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ARİON RESORT HOTEL
KONUM
Arion Resort Hotel, Bodrum Havalimanı’na 67 km, Bodrum şehir merkezine 27 km,
Palmarina’ya 10 km, Turgutreis’e 10 km mesafede ve denize sıfır konumdadır.

SPA & SAĞLIK
SPA merkezinde deniz manzaralı oda veya verandada uzman terapistler ile bakım
seansları alıp huzuru yaşayın. Tesiste sauna ve masaj (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

ODALAR
Superior Odalar (55 m2) – (Bahçe Manzaralı): Villaların bazılarının alt katlarını oluşturan
Superior Suite'ler iki kişilik yatak odası ve banyo sunmaktadır.

HAVUZ & PLAJ
Egzotik kokteylleri, gurme lezzetleri, DJ performansları ile eğlenceli bir gün geçirmenizi
sağlayacak olan Solid Beach’e otel dışından da misafir kabul edilmektedir.

Garden Suite (55 m2) - (Bahçe & Deniz Manzaralı): Villaların bazılarının alt katlarını
oluşturan Garden Suite’ler iki kişilik yatak odası ve banyo sunmaktadır.

Profesyonel ekip, mavi bayraklı, turkuaz renginde berrak deniz, loca, kum ve çim alan
güneşlenme alternatifleri, egzotik kokteyller, dünya mutfağı, deniz ürünleri ve balık,
muhteşem gün batımı ve dolunay manzarası, gün batımında happy hour, her gün
DJ performansı, bayram günleri ve sezonda her cuma - cumartesi saat 23:00’te canlı
müzik, muhteşem deniz manzarası eşliğinde havuzun tadını çıkarabilirsiniz.

Grand Suite (75 m2) - (Deniz Manzaralı): Grand Suite’ler 2+1 olup 22 m2 verandalı,
bir odası French bed, bir odası single iki yataklı, bir oturma odalı ve iki banyo/WC’lidir.
Odalarda klima, ahşap & halı zemin, istek üzerine gazete servisi, uyandırma servisi,
makyaj masası, gardırop, kasa, king size yatak, kuş tüyü yastıklar, mini-bar (ücretli), kettle,
24 saat oda servisi (ücretli), banyo terliği, buklet sepeti (törpü, dikiş seti, tarak, makyaj
temizleme seti, kulak pamuğu, duş bonesi), şampuan, saç kremi, vücut losyonu,
saç kurutma makinesi, 24 saat sıcak su, kişiye özel havlu takımı, mültimedya, LCD TV,
uydu televizyon yayını, ücretsiz geniş bant kablosuz internet bağlantısı, uluslararası
dahil tüm yönlere açık telefon (ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Serpme Kahvaltı
Kahvaltı (07:30-10:30)
Leylifer Restaurant’ta bir şölene dönüşen muhteşem serpme kahvaltı ile güne keyifli
bir başlangıç yaparsınız. Kahvaltı süresince sürekli sıcak ekmek, gözleme ve pişi
servisi yapılmaktadır. Ege mutfağından günlük mezeler, balık ve deniz ürünlerinin
eşsiz lezzetleri ile Leylifer Restaurant; isminin anlamı gibi gecenizi aydınlatacaktır. Otel
dışından da misafir kabul edilmektedir.

TESİS HAKKINDA
Bodrum - Gümüşlük’te konumlanmış; National Geographic Magazine tarafından
hazırlanan “Dünyada gün batımının en güzel izlendiği 10 yer’’ listesinde yer alan Arion
Resort Hotel; ayrıcalıklı hizmet anlayışı, misafirlerinin evlerinde hissetmelerini sağlayan
sıcak dekorasyonu ve muhteşem deniz manzaralı odaları ile farklı bir dünyanın kapılarını
sizler için aralıyor.
Otelimiz Solid Beach ve Leylifer Restaurant ile sadece konaklama değil, aynı zamanda
yeme - içme ve eğlencesi ile tüm günü yaşayabileceğiniz bir cazibe merkezidir.
Solid Beach'te egzotik kokteyller ve DJ performansları ile eğlencenin; Leylifer Restaurant
ile lezzetin; masaj ve bakım merkezi ile huzurun; profesyonel ekip ile kaliteli hizmetin
farkını yaşayın!
Havaalanını için ücretli shuttle servisi vardır.

Suite’lere ilk girişte meyve ve muffin kek ikramı ayrıca her gün mini paketlerde Türk
kahvesi, nescafe ve çay ikramı vardır.
AKTİVİTELER
Panoramik deniz manzaralı lounge & kütüphanede kitap okuyabilir veya dinginliğin
tadını çıkarabilirsiniz.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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HOTEL AMBROSIA
KONUM
Bitez'de bulunan tesis, Bodrum şehir merkezine 7 km ve Muğla-Milas Havalimanı'na
45 km mesafede konumlanıyor.

SPA & SAĞLIK
Tesisin SPA/Wellness bölümünde sauna, hamam, buhar odası, jakuzi ve masaj
hizmetleri gibi olanaklar bulunuyor.

ODALAR
İki Kişilik Standart Odalar 22-27 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya
tek kişilik iki ayrı yatak bulunuyor.

SPA Center (ücretli), masaj (ücretli), Türk hamamı (ücretli), jakuzi (ücretli), fitness
(ücretsiz), buhar banyosu (ücretli), sauna (ücretsiz).

Aile Suitleri 35 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak ve tek kişilik tek yatak
bulunuyor.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Yarım Pansiyon
Sabah ve akşam yemekleri dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli).

ÇOCUK
Oyun bahçesi mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Tesis, sevdikleriniz ve size unutulmaz ve keyifli dakikalar sunuyor.
Balayı Uygulaması
Odaya meyve sepeti ve şarap servisi
İstenilen bir sabah odaya kahvaltı servisi
Ücretsiz wellness (Sauna, hamam, buhar odası ve fitness center)
Erken giriş (10:30) ve geç çıkış (15:00) imkanı
Oda dekorasyonu
Spa bakımlarında %20 indirim

AKTİVİTELER
Animasyon, kano (ücretli), su kayağı (ücretli), plaj voleybolu, jet ski (ücretli), bilardo
(ücretli), dalış okulu (ücretli), aerobik-step (ücretsiz), squash (ücretli), masa tenisi
(ücretsiz).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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SPEKTR BOUTIQUE HOTEL & SPA
KONUM
Spektr Boutique Hotel & Spa, Yalıkavak merkeze 2 km mesafededir.
ODALAR
Standart Bahçe Manzaralı Oda (24 m2): Standart odalar alt katlarda bulunmaktadır.
Odaların hepsinde Nespresso kahve makinaları ve mini bar bulunur. Yerden ısıtma ve
klima mevcuttur. İki ayrı yataklı standart oda 2 tane mevcuttur.
Deluxe Deniz Manzaralı Oda (30 m2): Deluxe deniz manzaralı odaların hepsi deniz görür.
2. ve 3. kat olarak konumlanırlar. İki ayrı yataklı 2 adet deniz manzaralı oda mevcuttur.
Aile Odası Bahçe Manzaralı Oda (45 m2): 2 tane aile odası mevcuttur. 1 odada 2 büyük
yatak 2 oda, 1 odada 1 büyük yatak 2 ayrı yatak, 2 oda şeklinde oluşmaktadır. Banyo ve
lavabo kullanımları ayrıdır.
Süit Deniz Manzaralı Oda (45 m2): Süit oda 3 tanedir. 1 yatak odası 1 salon şeklinde
dizayn edilmiştir. Salon bölümde açılabilen büyük kanepe bulunmaktadır. Büyük balkona
sahiptirler ve havuza yakındırlar. En üst katta bulunurlar. Lavabo kullanımları ayrı duş
kullanımları ortaktır.

SPA & SAĞLIK
Buhar odası (ücretsiz), fitness center (ücretsiz), masaj salonu (ücretli) sauna (ücretsiz)
bulunmaktadır. Konaklayan misafirler için %20 indirim yapılmaktadır.
HAVUZ & PLAJ
Açık yüzme havuzu, yetişkin havuzu, plaj havlusu mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Tesiste konaklayan misafirler spor salonu, buhar odası ve saunayı ücretsiz kullanabilirler.
Masaj hizmeti ekstra ücretlidir. Açık otopark bulunmaktadır ve ücretsizdir. Yalıkavak
içerisindeki en uzak plaja ulaşım 10 dakika sürmektedir. Otel 4 blok şeklinde tasarlanmış
olup 4 açık havuz bulunmaktadır.
Tesiste araç kiralama (ücretli), asansör, bagaj odası (ücretsiz), çamaşırhane (ücretli),
döviz bozdurma (ücretsiz), havalimanı transfer (ücretli), kablosuz internet (ücretsiz),
kuru temizleme (ücretli), oda servisi (ücretli), ütü servisi (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Restoran, kahvaltıdan sonra a la carte olarak hizmete devam etmektedir. Oda servisi
hizmeti ücretlidir. Restoranın açık olduğu saat dilimlerinde istenilen zamanda sipariş
verilebilir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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LA BREZZA SUITE & OTEL
KONUM
Bodrum Akyarlar / Karaincir mevkiinde, Akyarlar Plajı’na 600 m, Karaincir Plajı’na
400 m mesafede, 1.500 m2’lik tropik bahçe içinde bulunan Kallavi Restaurantı dahil
olmak üzere toplam 3.000 m2 alana kurulu olan La Brezza Suite & Hotel, Turgutreis
şehir merkezine 11 km, Bodrum şehir merkezine 26 km, Milas Bodrum Havalimanı’na
60 km mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar (20 m2): Maksimum 3 kişi konaklamasına uygundur. Odalarda; uydu
yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli),
LCD TV, banyo, oturma grubu, split klima, kablosuz internet (ücretsiz) bulunmaktadır.
Süit Odalar (35m2): Maksimum 4 kişi konaklamasına uygundur. Odalarda; kablosuz
internet (ücretsiz), duş, oturma grubu, zemin seramik, uydu yayını, saç kurutma
makinesi, LCD TV, banyo, telefon (ücretli), split klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli)
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:30 - 10:30)
Akşam yemeği (set menü) (19:00 - 21:30)
Oda+Kahvaltı
Oda kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.

HAVUZ & PLAJ
Tesis Karaincir plajına 400 m, Akyarlar plajına ise 600 m mesafede. Karaincir
kumsalındaki La Brezza Beach’e ise 2 dakikalık keyifli bir golf arabası yolculuğu ile
ulaşılmaktadır. Palmiyelerin ve muz ağaçlarının sardığı La Brezza Suite & Hotel’in yarı
olimpik havuzunun ve çocuk havuzundan çıkmak istemeyeceksiniz. Gün boyu sessizliğini
koruyan havuz kenarındaki şezlongunuzda uzanırken güneşin ve içeceğinizin keyfini
süreceksiniz.
Tesiste kum-deniz, açık havuz, şezlong-şemsiye, sığdan derine kum plaj mevcuttur.
ÇOCUK
Çocuk bakım hizmetleri (4 yaş itibarı ile) ücretlidir. Bakıcı (ücretli) mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
La Brezza Suite & Hotel kişiye özel butik hizmet anlayışını Bodrum yarım adasında en
iyi sunan otel olarak bilinmektedir. La Brezza en iyi aile oteli, en iyi sahil oteli ve Akyarlar
otelleri kategorilerinde 1. sırada yer almaktadır. Çamaşırhane, ütü ve kuru temizleme
hizmeti tesis dışından sağlanmaktadır.
Otelde; otopark (açık), araç kiralama (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet
(ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), havalimanı transferi (ücretli), çamaşırhane (ücretli),
emanet kasa (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Yarım Pansiyon
Yarım pansiyon konaklamalarda; sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm
yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Dondurma (ücretli), şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış
meyve suları (ücretli), açık restoran, kapalı restoran, Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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LA LOCAL BEACH HOTEL
KONUM
Tesis, Milas-Bodrum Havaalanı’na 53 km mesafededir.

HAVUZ & PLAJ
Açık Havuz

ODALAR
Deluxe Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi,
telefon (ücretli), kablosuz internet (ücretli), banyo, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Bodrum'un sakin ve huzur verici bölgelerinden Yalıkavak'ta yer alan La Local Beach
Hotel misafirlerini, ev rahatlığındaki odalarda ağırlıyor.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Kahvaltı (07:00 - 10:00)

Ücretsiz Olanaklar: 24 saat resepsiyon, özel plaj alanı, sahil kenarı, sigara içilmeyen
odalar, klima, yetişkin oteli (+16), günlük temizlik, teras

Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretli.

Ücretli Olanaklar: Havaalanı servisi (ücretli), sahil bar, genel alanlarda kablosuz internet
(ücretli), araç kiralama (ücretli)

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
açık restoran, kapalı restoran, Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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BELLA GARDEN HOTEL
KONUM
Tesis Bodrum merkeze 18 km, Milas Havaalimanı'na 45 km mesafededir.
ODALAR
Çi̇ft Ki̇şi̇li̇k Oda
Huzur ve konfor bir arada. Klimalı modern odalarımız konforlu yataklarıyla sabahları
güne dinç kalkmanız için tasarlandı. Balkonunuzdan tertemiz doğa havasını ciğerlerinize
çektikten sonra kahvaltıdan önce yüzmek isteyeceksiniz.
Tek Ki̇şi̇li̇k
Sabahları kuş cıvıltıları ile uyanacağınız odalarımızın her biri en az çift kişilik oda
genişliğindedir. Mükellef bir kahvaltının da dahil olduğu tek kişilik odamızda klima,
24 saat sıcak su, LCD TV, Balkon vb. birçok ayrıntı mevcuttur.
Ai̇le Sui̇t
Birbirine entegre 2 adet odadan oluşan aile suitlerimiz, dört kişilik bir aile için ekonomik
bir fırsat sunarken, diğer yandan güzel terası ve konforu ile size ailece özel bir tatil
geçirme olanağı sunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
08:00-11:00 Kahvaltı
Oda Kahvaltı
Şişeli i̇çecekler (ücretli), yabancı i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

AKTİVİTELER
Bodrum’a gelmişken onlarca aktiviteden birini yapmadan olmaz. Yüzmek de olsa, denizle
temas kurmak lazım. Bunun yanısıra Göltürkbükü ve Bodrum size spordan keşfetmeye
kadar çok seçenekli aktiviteler bulunmaktadır.
Yüzme: Denizde veya havuzda.
Bisiklet: Bisikletle keşif turu
Yürüyüş: Yürüyerek keşfedin
Müzeler: Onlarca tarihi yer ve müze
Yat Gezisi: Eşsiz koyları keşfedin
Güzel Müzik: Caz ve hicaz mekanlarına gidin
TESİS HAKKINDA
Şehi̇rden kurtulmuş olmanin bi̇r hi̇ssi̇ vardır.
Gürültü, öfke, koşuşturma, omuzlarımıza aldığımız fazladan sorumluluklar, terminler,
kaygılar, her yerden bağıran basit besteli zamane şarkıları ve içerisine düşülen hırslı
bir dünya. Bir an olsun durmayacak mısın? Rüzgarı saçlarında hisset! Şehirde çok
göremesen de hala bir yerlerde kuşlar var. Üzerine çıplak ayakla basabileceğin yeşil çimli
bahçelerde gülleri kokla, ahşap bir iskeleden denizi izle. Sonra maviye doğru kulaç at.
Nasıl hissediyorsun? İşte bu, şehirden bir an olsun kurtulmuş olmanın hissi! Bella Garden
Hotel’in kalbinde bu his yatmaktadır.

Sahil
Denize 40 m mesafededir.
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TEMENOS LUXURY HOTEL & SPA
KONUM
Temenos Luxury Hotel & SPA, Bodrum-Ortakent mevkiinde yer alan tesis;
Bodrum-Milas Uluslararası Havalimanı'na 45 km, Bodrum şehir merkezine 10 km,
denize 350 m mesafededir.
ODALAR
Tüm odalar deniz manzaralıdır.
Standart Odalar (30 m2): Tümü deniz manzaralı olan standart odalar, balkon veya teras,
1 banyo (duş) ve 1yatak odasından oluşan konforlu bir yaşam alanı sunar. Standart
odalarda; split klima, makyaj masası, LCD TV, ulusal ve uluslararası TV kanalları,
telefon, mini bar, emanet kasa, saç kurutma makinesi, bornoz, yastık menüsü, buklet
malzemeleri, kablosuz internet erişimi mevcuttur.
Deluxe Odalar (32 m2): Modern tasarımlı deluxe odalar deniz manzaralı ve balkonlu olup,
1 banyo (duş) ve 1 yatak odasından oluşmaktadır. Deluxe odalarda; split klima, makyaj
masası, LCD TV, ulusal ve uluslararası TV kanalları, telefon, mini bar, emanet kasa, saç
kurutma makinesi, bornoz, yastık menüsü, buklet malzemeleri, kablosuz internet erişimi
mevcuttur.
Deluxe Corner Odalar (35 m2): Galeri tavan mimarisi ile farklı tasarımı olan deluxe
corner odalar deniz manzaralı ve balkonlu olup, 1 banyo (duş) ve 1 yatak odasından
oluşmaktadır. Deluxe corner odalarda; split klima, makyaj masası, LCD TV, ulusal ve
uluslararası TV kanalları, telefon, mini bar, emanet kasa, bornoz, saç kurutma makinesi,
yastık menüsü, buklet malzemeleri, kablosuz internet erişimi mevcuttur.
Superior Odalar (45 m2): Yahşi koyuna hakim, tümü deniz ve havuz manzaralı, modern
tasarımlı superior odalarda konforunuz için tüm ayrıntılar mevcuttur. 1 banyo (duş)
ve yatak odasından oluşan superior odalar da; makyaj masası, LCD TV, ulusal ve
uluslararası TV kanalları, telefon, mini bar, emanet kasa, saç kurutma makinesi, bornoz,
merkezi klima, buklet malzemeleri, kablosuz internet erişimi mevcuttur.
Luxury Odalar (55 m2): Bu odalarda king size yatak, oturma grubu, yağmur duşu, jakuzi
veya duş, LCD TV, ulusal ve uluslararası TV kanalları, telefon, mini bar, emanet kasa,
bornoz, saç kurutma makinesi, yastık menüsü, buklet malzemeleri, kablosuz internet
erişimi, su ısıtıcısı mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Kahvaltı (08:00-11:00), Snack Service (12:30-18:30), Öğle Yemeği (12:30-14:30),
Akşam Yemeği (19:00-22:00)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sadece kahvaltı dahildir, bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
A'La Carte Restoranlar: A'la Carte A'La Carte Restoranlar menü üzerinden ücretlendirilir.
Otelde 50 kişilik kapalı, 50 kişilik açık restoran bulunmaktadır. Ege ve Dünya mutfağından
lezzetler sunan restoran a la carte hizmet vermektedir.
Barlar : Lobby Bar (08:00-24:00), Lounge Bar (08:00-24:00), Tekne Bar (18:30-24:00)
Dondurma, taze sıkılmış meyve suları, şişeli i̇çecekler, yabancı i̇çecekler ve Türk kahvesi
ücretlidir.
AKTİVİTELER
Yakın çevrede tenis, golf ve binicilik kulüpleri, rüzgar sörfü ve yelkenli kursları
bulunmaktadır. Golf (ücretli), Binicilik (ücretli), Tenis (ücretli), Mini Golf (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Fitness ve pilates ekipmanları bulunan fitness odası, 1 özel masaj odası, 1 buhar
odası, 1 sauna ve Türk hamamı bulunan Temenos SPA’da uzman terapistler tarafından
uygulanacak güzellik bakım ve masaj alternatifleriyle tüm yorgunluğunuzdan arınarak
kendinizi yeniden doğmuş hissedeceksiniz... Türk hamamı (ücretsiz), masaj (ücretli),
buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), sauna (ücretsiz), SPA Center (ücretsiz)
TESİS HAKKINDA
Konforunuz için gerekli tüm ihtiyaçlarınızın yanı sıra, size özel bir bahçeniz ya da
muhteşem manzaralı özel bir balkonunuzun olduğu odanızda Temenos'u tanımlayan
doğallık, estetik, huzur ve konforu siz misafirlerimize yaşatmayı amaçlıyoruz.
Tesis denize 350 m mesafededir fakat dışarıdan Kefi Beach Club ile anlaşmalı olup,
ücretsiz shuttle servisi bulunmaktadır. Plaja giriş ücretli olup yiyecek ve içecekler ücretlidir.
24 saat döviz işlemleri, randevu ile doktor hizmeti, 24 saat güvenlik, otopark, express
c/in-c/out, gece 00:00’e kadar oda servisi, gazete servisi, uyandırma servisi, yat kiralama,
transfer, uçak bileti, restoran rezervasyonu gibi tüm özel ihtiyaçlarınızın karşılanması için
gün boyu concierge hizmeti verilmektedir.
Ücretsiz Hizmetler: Günlük gazete, sınırsız internet bağlantısı, emanet kasa (odalarda),
şemsiye, şezlong ve havlu (havuz başında), otopark, plaja ücretsiz shuttle servis, SPA
kullanımı (sauna,buhar odası, hamam ve fitness)
Ücretli Hizmetler: Bebek bakımı, çamaşırhane ve kuru temizleme, telefon, faks, fotokopi,
posta, mini bar, masaj, transfer.
Evcil hayvan kabul edilmez.
Balayı Uygulaması: Balayı çiftlerine özel karşılama, erken giriş-geç çıkış imkanı
(tesis müsaitliğine bağlıdır), balayı odasına meyve sepeti, şarap, balayı oda dekorasyonu,
full buklet set-up, turn-down hizmeti, balayı kahvaltısı giriş gününün ertesi sabahı odaya
servis, Temenos SPA’da 2 kişilik masaj paketlerinde 10% indirim.

Sahil
Denize 350 m mesafededir.
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VICTORIA SUITE OTEL & SPA
KONUM
Tesis, Bodrum'a 20 km, Turgutreis'e 2 km, havaalanına 62 km uzaklıktadır.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Basketbol, dart, disco (giriş ücretsiz), fitness, masa tenisi.

ODALAR
Odalarda uydu yayını, duş, elbise dolabı, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, ve
banyo mevcuttur.

Ücretli Aktiviteler: Hamam, masaj, sauna, SPA, tenis.

YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretlidir.

ÇOCUK
Çocuk parkı ve çocuk kulübü mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Victoria Suitess Otel & SPA denizin mavisi,doğanın yeşili ile Bodrum mimarisinin
bütünleştirmiş nadide tesislerden biridir.

Şişeli i̇çecekler (ücretli), yabancı i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli).

Ege'ye özgü mavilikler içerisinde yer alan Victoria Suit Otel Spa; özel plaj alanı ile
misafirlerine ayrıcalıklı bir tatil yaşatıyor.

SPA & SAĞLIK
Sizleri Şımartacak Spa ve Güzellik Salonu Hizmeti Kişisel ihtiyaçlarınıza özel hazırlanan
spa ve güzellik salonu hizmetlerimiz bedeninizi dinlendirirken, zihninizi boşaltıp
ruhunuzu canlandırmanızı sağlayacak.

Denize yürüme mesafesindeki tesisin yemyeşil bir bahçesi bulunuyor. Bahçede yer alan
oturma alanları, misafirlere huzur verici bir atmosferde keyifle dinlenme imkanı veriyor.

Özel Spa Deneyimi:
Aqua-Terapi
Cilt Bakımı
Vücut Bakımı
Masaj
Türk Hamamı
Güzellik Salonu:
Express Bakım Manikür & pedikür,makyaj, saç ve erkeklere özel bakım seçenekleriyle
bir güzellik salonu
Victoria Suite SPA tesisimizde, yorgun kaslarınızı gevşetmenin ve dolu zihninizi
boşaltmanın keyfini çıkarın.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize yürüme mesafesindedir.
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VILLA RUSTICA HOTEL
KONUM
Villa Rustica Hotel, Bodrum-Gündoğan mevkiinde 2.300 m2 alana konumlanmış olup
toplam 30 odalı butik oteldir. Bodrum merkeze 22 km, Milas Havaalanı’na 52 km
mesafededir.

HAVUZ & PLAJ
Tesis denize 200 m mesafede olup halk plajından ücretli olarak yararlanabilirsiniz.
Havuz kenarından şezlong, şemsiye ücretsizdir.
Çocuk havuzu, açık havuz

ODALAR
Deluxe Odalar (25 m2): Maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk
Odalarda; uydu yayını, duş, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli),
seramik zemin, oda servisi (ücretli), LCD TV, split klima, uyandırma servisi, su ısıtıcısı,
bornoz, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Villa Rustica Hotel, Bodrum-Gündoğan’da itinayla döşenmiş odaları, geniş teras, yüzme
havuzu, bar ve restoranlarıyla yeni bir yıldız doğdu. Şehrin gürültüsünden uzakta
doğayla baş başa bir tatil geçirmeniz için üç ana bloktan oluşan tesiste bütün odalar
bahçe ve havuz manzaralı olup denize 610 adım mesafededir.

Aile Odaları (50 m²): Odalarda; çift kişilik tek yatak ile tek kişilik iki ayrı yatak, uyandırma
servisi, merkezi klima, bornoz, duş, zemin seramik, uydu yayını, saç kurutma makinesi,
LCD TV, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), split klima, mini bar (ücretli), kablosuz internet
(ücretli), oda servisi (ücretli), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.

Tesiste; genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), çamaşırhane (ücretli), uyandırma
servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Açık Büfe Kahvaltı (08:00 - 10:30)

Balayı Uygulaması
Odaya veya süite meyve sepeti ve şarap servis edilmekte olup çiçeklerle oda özel olarak
tasarlanmaktadır. İlk sabah kahvaltı odaya servis edilir.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
AKTİVİTELER
Bisiklet (ücretsiz), yoga (ücretli), masa tenisi (ücretsiz)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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VITA BELLA HOTEL RESORT
KONUM
Yalıkavak Marina 8,5 km, Bodrum Marina 21 km ve Turgut Reis Marina 26 km
uzaklıktadır. Tesis, Bodrum şehir merkezine 22 km, Bodrum Milas Havaalanı’na 48 km
uzaklıkta yer almaktadır.
ODALAR
Oda özellikleri: Odalarda; uydu yayını, duş, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi,
balkon, LCD TV, zemin parke, split klima, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretli)
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Kahvaltı (08:00 - 10:30)

HAVUZ & PLAJ
Denize sıfır tesiste; çocuk havuzu, kapalı havuz, açık havuz, iskele, şezlong-şemsiye
bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Gündoğan bölgesinde yer alan Hotel Vita Bella Resort & SPA özel plaja sahiptir. Otelde
klimalı odalar, açık ve kapalı havuzlar ve SPA-sağlıklı yaşam merkezi bulunmaktadır.
Otelde; ütü servisi (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme
(ücretli), emanet kasa (ücretli), çamaşırhane (ücretli) olanakları sunulmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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EKEN RESORT
KONUM
Gümbet Mevkii' nde 5.000 m2'lik bir alan üzerine kurulu tesis, Bodrum merkeze 3 km,
Bodrum-Milas Havalimanı'na 38 km ve Muğla şehir merkezine 126 km mesafededir.
ODALAR
Standart Oda
101 standart odanın herbirinde 1 çift kişilik yatak ve 1 tek kişilik yatak mevcuttur.
Split klima, küvetli banyo, saç kurutma makinası, yerli ve yabancı 16 kanal uydu yayın,
mini bar (boş), oda servisi (ücretli), telefon, emanet kasası (ücretli) modern döşemeli
odalarımızda standart olarak sunulmaktadır. Odalarımızda yerler laminant parke ve
seramik kaplıdır. Balkon / French Balkon bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
07.30 - 10.00 Kahvaltı
10.00 - 10.30 Geç Kahvaltı
13.00 - 14.30 Öğle Yemeği
15:00 - 17:00 Snack İkramlar
17.00 - 18.00 Beş Çayı
19.30 - 21.30 Akşam Yemeği
23.30 - 24.00 Gece Çorbası

AKTİVİTELER
Masa Tenisi (ücretsiz), Bilardo (ücretli), Langırt (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Türk Hamamı (ücretsiz), Sauna (ücretsiz)
TESİS HAKKINDA
Denize 120 m mesafedeki tesisin, 25 m uzunluğunda kum-çakıl karışımı halk plajı
bulunuyor. Plajda şezlong, şemsiye ve minder ücretsiz, plaj havlusu ücretlidir.
Kum-Çakıl Karışık Plaj, Çocuk Havuzu, Açık Havuz, Şezlong, Şemsiye, Market (ücretli),
Doktor (ücretli), Genel Alanlarda Kablosuz İnternet (ücretsiz), Çamaşırhane (ücretli).

Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. Tesisin belirlemiş olduğu
markalar dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10.00-24.00 arası ücretsizdir.
Tüm yabancı içecekler, espresso, cappucino, Türk kahvesi ve taze sıkma meyve suları
ücretlidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 120 m mesafededir.
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NO81 HOTEL
KONUM
No81 Hotel, Bodrum-Göltürkbükü mevkiinde 6000 m2 alan üzerine konumlanmış olup
toplam 49 odası bulunmaktadır. Milas havaalanına 38 km, Göltürkbükü şehir merkezine
1 km ve denize sıfır mesafededir.

Dondurma (ücretli), night club (ücretli), şişeli i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları
(ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı i̇çecekler (ücretli)

ODALAR
Standart odalar 22 m2 olup 2 yetişkin konaklamaya uygundur.
İlave yatak imkanı bulunmamaktadır

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), masaj (ücretli)

Balkon, duş, kablosuz i̇nternet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), LCD TV, minibar (ücretli),
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, zemin laminant,
zemin parke.
Deluxe odalar 35 m2 olup 2+1 yetişkin konaklamaya uygundur.

Daze A'La Carte Restoran (Dünya Mutfağı) menü üzerinden ücretlidir.

TESİS HAKKINDA
Çamaşırhane (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), genel alanlarda kablosuz i̇nternet
(ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli).
Balayı Uygulaması
Müsaitlik çerçevesinde upgrade ve odaya ikramlar yapılmaktadır.

Balkon, duş, bornoz, kablosuz i̇nternet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), LCD TV, minibar
(ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, zemin
laminant, zemin parke
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00-11:00) açık büfe.
Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

MARVEL BEACH HOTEL
ODALAR
Standart Odalar (13-15m2)): Odalarda; tuvalet, lavabo ve duş, birinci kattaki odaların
her birinde balkon, zemin kat odalarda ise kapı önü teras mevcuttur. Odalar split klima,
LCD TV, telefon ve WiFi, geniş gardırop dolabı, çelik kasa, makyaj aynası ve saç kurutma
makinesi ile donatılmıştır. Bu oda tipi özellikle çiftler için tavsiye edilir. Standart odalar
3 kişi konaklamaya uygun değildir.
Konfor Odalar (16-18m2): Odalarda; tuvalet, lavabo ve duş, birinci kattaki odaların her
birinde balkon, zemin kat odalarda ise kapı önü teras mevcuttur. Odalar split klima,
LCD TV, telefon ve WiFi, geniş gardırop dolabı, çelik kasa, makyaj aynası ve saç kurutma
makinesi ile donatılmıştır. Bu odalar 2 yetişkin bir çocuk için idealdir. Odalara üçüncü
yatak ilave ederek üç yetişkin konaklayabilir.
Aile Odaları (24 m2): Tüm aile odaları banyosunda bir tuvalet, bir lavabo ve bir duş,
2 balkon, 2 split klima, 2 LCD TV, 2 telefon ve WiFi, 2 geniş gardırop dolabı, 2 çelik kasa,
2 makyaj aynası ve saç kurutma makinesi ile donatılmıştır. Balkon, Banyo, Duş
Kablosuz İnternet (ücretsiz), Kasa (ücretli), Lcd Tv, Minibar (ücretli), Oda servisi (ücretli),
Saç Kurutma Makinesi, Split Klima, Telefon (ücretli), Teras, Uyandırma Servisi, Uydu
Yayını, Zemin Halı.
YİYECEK & İÇECEK
07:30-10:30 Kahvaltı, 12:00-14:00 Öğle Yemeği, 16:00-17:00 Snack İkram,
19:00-21:00 Akşam Yemeği
Herşey Dahil: Sabah, öğle ve akşam yemekleri ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu
markalar dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-21:00 saatleri arasında
ücretsiz. Şişeli İçecekler (ücretli), Taze Sıkılmış Meyve Suları (ücretli), Türk Kahvesi
(ücretli), Yabancı İçecekler (ücretli).
AKTİVİTELER
Mini Club, Oyun Bahçesi, Canlı Müzik.
TESİS HAKKINDA
Açık havuz, kaydıraklı havuz, genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz) bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

1

DELFİ HOTEL
KONUM
Bodrum merkezdeki tesis, Milas Bodrum Havaalanı'na 40 km mesafede bulunuyor.
ODALAR
Standart odalar 20 m2'dir. Maksimum 3 kişi konaklamasına uygundur. Banyo, uydu
yayını, laminant zemin, saç kurutma makinesi, duş, elbise dolabı, balkon, split klima
ve telefon (ücretli) mevcuttur. Aile odaları 30 m2'dir. Maksimum 4 kişi konaklamasına
uygundur. Saç Kurutma Makinesi, duş, LCD TV, split klima, telefon (ücretli), banyo, uydu
yayını, laminant zemin ve elbise dolabı mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00-10:30)
Akşam Yemeği (20:00-22:30)
Oda Kahvaltı konaklamalarda sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Yarım Pansiyon konaklamalarda sabah
kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan
tüm içecekler ücretli. A'La Carte Restoran rezervasyonlu ve ücretli.
AKTİVİTELER
Animasyon, bilardo (ücretli), canlı müzik, masa tenisi (ücretli) ve tavla (ücretli).
SPA & SAĞLIK
Tesisin SPA/WELLNESS bölümünde sauna, hamam, fitness center, buhar odası ve
masaj hizmetleri gibi olanaklar bulunuyor.
TESİS HAKKINDA
Bodrum'un merkezinde eşsiz ambiyansıyla Delfi Hotel sizleri bekliyor.
Sahile, tüm mekan ve ana caddelere yakınlığıyla Delfi Hotel sizlere Bodrum'u doya
doya yaşama fırsatı sunuyor. Tüm sosyal aktivite ve organizasyonlarının yanı sıra, aynı
zamanda ulaşım sorunu yaşamadan rahatlıkla tatilinizi yapabileceğiniz Bodrum'daki tek
adres.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize yürüme mesafesindedir.
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ATRIUM HOTEL
KONUM
Atrium Otel misafirlerin rahat ve konforlu bodrum tatili geçirmeleri için bodrum
merkezde çok iyi konumda olup plaja, Bodrum Kalesi, marinaya, barlara, restoranlara ve
otogara çok kısa yürüyüş mesafesindedir, Bodrum Havaalanı'na 33 km, mesafede olup,
denize 150 m mesafededir.
ODALAR
Standart Oda (18 m²) Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak, uydu
yayını, duş, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), seramik zemin,
oda servisi (ücretli), LCD TV, banyo, split klima, uyandırma servisi, buklet banyo ürünleri
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
08:00-10:00 Sabah Kahvaltısı, 19:30-21:30 Akşam Yemeği
Oda Kahvaltı: Sabah kahvaltısı dışında alınan yiyecekler ücretlidir. Tesis genelinde alınan
tüm içecekler ücretlidir. Tüm yerli, yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler ücretlidir.
Yarım Pansiyon: Yarım Pansiyon Konaklamalarda, sabah kahvaltısı ve akşama yemeğinin
dışında alınan yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Şişeli İçecekler (ücretli), Yabancı İçecekler (ücretli), Taze Sıkılmış Meyve Suları (ücretli),
Açık Restoran, Kapalı Restoran, Türk Kahvesi (ücretli)
AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), Masa Tenisi (ücretsiz)
TESİS HAKKINDA
Çocuk Havuzu, Çakıl Plaj, Açık Havuz, Şezlong, Şemsiye, Ütü Servisi (ücretli), Doktor
(ücretli), Genel Alanlarda Kablosuz İnternet (ücretsiz), Kuru Temizleme (ücretli),
Havalimanı Transferi (ücretli), Çamaşırhane (ücretli)
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 150 m mesafededir.

MONSHINE HOTEL SUITES
KONUM
Moonshine Hotel & Suites Milas-Bodrum Havalimanı'na arabayla 35 dk uzaklıktadır.
Bodrum’un popüler barları ve Marina Alışveriş Merkezi otele sadece bir kaç adım
mesafededir.
ODALAR
Ekonomik Suit Odalar (33-38 m²): Tek kişilik iki ayrı yatak ve ilave olarak dört adet
açılır-kapanır kanepe veya çift kişilik tek yatak ve ilave olarak dört adet açılır-kapanır
kanepe bulunuyor. Standart odalar zemin katta bulunuyor. Banyo, Buklet Banyo
Ürünleri, Duş Kablosuz İnternet (ücretsiz), Kasa (ücretsiz), LCD TV, Merkezi Isıtma,
Merkezi Klima, Minibar (ücretli), Oda Servisi (ücretli), Saç Kurutma Makinesi, Su Isıtıcısı,
Telefon (ücretli), Uyandırma Servisi, Uydu Yayını, Zemin Halı.
Superior Suitler (35-43 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak ve ilave üç adet açılır kapanır
kanepe bulunuyor. Banyo, Buklet Banyo Ürünleri, Duş Kablosuz İnternet (ücretsiz), Kasa
(ücretsiz), Lcd Tv, Merkezi Isıtma, Merkezi Klima, Minibar (ücretli), Oda servisi (ücretli),
Saç Kurutma Makinesi, Su ısıtıcısı, Telefon (ücretli), Uyandırma Servisi, Uydu Yayını,
Zemin Halı. Suitlerde çift kişilik tek yatak ve tek açılır-kapanır kanepe bulunuyor.
Banyo, Buklet Banyo Ürünleri, Duş Kablosuz İnternet (ücretsiz), Kasa (ücretsiz), Merkezi
Isıtma, Merkezi Klima, Minibar (ücretli), Oda servisi (ücretli), Saç Kurutma Makinesi, Su
ısıtıcısı, Telefon (ücretli), Uyandırma Servisi, Uydu Yayını, Zemin Halı, Zemin Parke.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan
tüm içecekler ücretli. Şişeli İçecekler (ücretli), Taze Sıkılmış Meyve Suları (ücretli),
Türk Kahvesi (ücretli), Yabancı İçecekler (ücretli).
TESİS HAKKINDA
Açık Havuz, Emanet Kasa (ücretli), Kuru Temizleme (ücretli).
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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LVZZ OTEL RESIDENCE
KONUM
Bodrum Kalesi 1,5 km, Antik Tiyatro ise 1,2 km uzaklıktadır.
ODALAR
Bodrum'un muhteşem manzarasına açılan geniş odalarıyla Lvzz Hotel'de, şehrin
canlı merkezinde ama sessizlik ve huzur içinde olacaksınız. Tüm detayların titizlikle
hazırlanmış mobilyaları ve dekorasyonuyla, her odada Lvzz sıcaklığını, samimiyetini ve
konukseverliğini bulacaksınız.
YİYECEK & İÇECEK
Konsept Oda Kahvaltı
Restoranımızda, Bodrum Kale'sine karşı eşsiz bir gastronomi yolculuğuna çıkabilir ya da
barımızda yıldızların altında yerel kokteylleri tadabilirsiniz.
SPA & SAĞLIK
Denge ve ahenk arayışının yol göstericisi, çağdaş wellness ritüellerinin tümünü sunan
LVZZ SPA, kapalı yüzme havuzu, fitness merkezi, Türk hamamı, saunaları, buhar odası,
tuz odası ve özel masaj odalarıyla bedeniniz ve ruhunuz için adeta sığınak olacak.
Buhar Banyosu (ücretsiz), Fitness (ücretsiz), Masaj (ücretli), Sauna (ücretsiz), Türk
Hamamı (ücretsiz).
TESİS HAKKINDA
Ege Denizi'nin berrak maviliği ve çam ormanlarının yeşilliğinin bir arada bulunduğu
Bodrum Merkez'de hizmet veren Lvzz Hotel Bodrum; Bodrum sahiline yürümesinde
konumlanıyor. Modern ve klasik 17 odası bulunan tesisin tüm odalarında; klima,
LCD televizyon ve minibar gibi olanakların yanı sıra tesiste misafirler; çamaşırhane,
araba kiralama, havalimanı ulaşımı, restoran ve kablosuz internet gibi olanaklardan
yararlanabiliyor.
Bodrum gecelerinin tadını çıkarabileceğiniz şık tasarıma sahip barı, özel masaj
ve terapilerle tüm yılın yorgunluğunu atabileleceğiniz spa merkezi, güne zinde
başlayabileceğiniz hamam, sauna ve havuzlarıyla Lvzz Hotel Bodrum; misafirlerine
eğlence, sağlık ve zindeliği bir arada sunuyor.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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Fethiye
Fethiye; Akdeniz ve Ege’nin birleştiği yerde, içinde irili ufaklı adaların bulunduğu Fethiye Körfezi’nde, arkası çam ormanlarıyla çevrili kuzeye
açık bir koyda yer alır. Kaya mezarları ve kale önünden bir düzlüğe, Karagözler’den denize doğru iner. Ufkunu Şövalye Adası, Günlükbarı ve
karşılarındaki dağlar oluşturmaktadır.
Fethiye; Persler, Likyalılar, Karyalılar, Romalılara ait eserleri ile tanınmıştır. Kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ve coğrafyası ile önemli turizm
merkezlerimizdendir. Ölüdeniz gibi dünyada eşi bulunmayan bir kumsalı bulunan Fethiye, Türkiye’nin turizm merkezlerinden biridir. Af Kule
gibi dalış bakımından çok uygun yerlere sahiptir. Turizme açılmış birçok mağara mevcuttur. Doğal yapısı ile yamaç paraşütü gibi alternatif
sporlar yapılmaktadır. Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu gibi doğası bozulmamış çok özel bölgeler vardır. Günlük turlar ile 12 Adalar diye
adlandırılan adalar ziyaret edilebilir. Ölüdeniz kumsalı 2006 yılında %82 oyla dünyanın en güzel kumsalı seçilmiştir. Ölüdeniz dışında Fethiye
civarında Belcekız (Belceğiz), Çalış Kumsalı, İztuzu Kumsalı (Dalyan) gibi birbirinden güzel kumsallar da bulunmaktadır. Fethiye çevresindeki
antik kentlerin bazıları şöyledir: Telmessos, Kaunos, Kadyanda, Tlos, Pınara, Letoon ve Xanthos. Bunların dışında zengin eserleriyle Fethiye
Müzesi de turizme hizmet etmektedir.

HILLSIDE BEACH CLUB
THE BAY BEACH CLUB
MANASPARK HOTEL ÖLÜDENİZ
SUNCITY HOTEL & BEACH CLUB
MONTANA PINE RESORT
GARCIA RESORT & SPA
AES CLUB HOTEL
PINK PALACE HOTEL
YEL HOLIDAY RESORT
KATRE HOTEL
ECE SARAY MARİNA RESORT

DORIAN HOTEL
OCEAN BLUE HIGH CLASS HOTEL
SUNSHINE HOLIDAY RESORT
GRAND RÜYA HOTEL
CENNET LIFE OTEL
PIRLANTA HOTEL & SPA
DAPHNE RESIDENCE
GOLDEN LIFE HEIGHTS DELUX SUIT HOTEL
GOLDEN LIFE RESORT & SPA
VENTO BOUTIQUE HOTEL
BLUE GREEN RESIDENCE

TELMESSOS SELECT HOTEL
MAVRUKA HOTEL
THE TOWER HOTEL
KARBELSUN HOTEL
MİNU HOTEL
SYMBOLA ÖLÜDENİZ BEACH HOTEL
CASA MARGOT HOTEL
YACHT BOHEME HOTEL
YACHT CLASSIC HOTEL

HILLSIDE BEACH CLUB
KONUM
Fethiye Kalemya Koyu'nda bulunan tesis 100.000 m2 alan üzerine kurulu olup
330 odası bulunmaktadır. Fethiye şehir merkezine 4 km, Dalaman Havalimanına 55 km,
mesafededir.
Coğrafi yapı ve şartlar gereği, hareket zorluğu çeken misafirlerimiz verilen hizmetlere
erişimde zorluk yaşayabilirler.
ODALAR
330 oda, 781 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Lüks (A ve B tipi odalar)
ve standart (C, D ve E tipi odalar) olarak sınıflandırılmış oda tipleri mevcuttur.
Odalarda teras (A ve B tipi odalarda-deniz manzaralı), balkon (E tipi odalarda),
kablosuz internet, bebek yatağı (istek üzerine), elektronik kasa, klima, minibar (ücretli),
saç kurutma makinesi ve IP TV mevcuttur.

A'La Carte Restoranlar
Pasha on the Bay Restoran (A'La Carte Akdeniz Mutfağı): Hillside Beach Club’da başbaşa
romantik bir akşam yemeği için, Pasha on the Bay ideal bir mekan. Yetişkinlere özel
hizmet veren Pasha on the Bay için önceden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.
12 yaş altı çocuklar kabul edilmemektedir. (İçecekler ücretlidir).
Beach Bar Restoran (A'La Carte İtalyan Mutfağı): Öğle saatlerinde plajdan uzaklaşmak
istemeyenler için snack büfe olanağı sunarken, Akdeniz akşamlarında İtalyan Mutfağı’nın
eşsiz lezzetlerini çeşitli yerli ve yabancı şarap seçenekleri ile zenginleştiriyor.
Rezervasyon gereklidir ve İçecekler ücretlidir.
Barlar: Pool Bar, Pasha Bar, Pasha Disco, Beach Bar, Blue Bar, Abacco Bar, Serenity
Beach Bar, Fitness Bar ve Coffee Bar.

B Tipi Oda: Deniz manzaralı özel terasa sahip 50 m² (brüt) 3 kişilik aile tipi oda.

ÇOCUK
Baby Park (0-3 yaş) Ebeveynler veya bebek bakıcısı eşlik etmelidir.
Kids Club (4-10 yaş)
Activity Club (8-12 yaş)

C Tipi Oda: Kısmi deniz manzaralı 30 m² (brüt) iki kişilik oda (1 kişilik konaklamalarda
1,5 kişi ücreti tahsil edilir).

TESİS HAKKINDA
Hillside Beach Club’ta ücretsiz ve ücretli birçok keyifli aktivite olanağı sunulmaktadır.

D Tipi Oda: 20 m² (brüt) bir kişilik oda.

Ücretsiz Aktiviteler: Yelken, rüzgar sörfü, laser ve optimist (lisanslılar için kullanım
ücretsiz, dersler ücretli), zumba fitness party, latin dans dersleri, yoga/junior yoga,
pilates, stretching, fitness center, su topu, su jimnastiği, kano, tenis (4 adet aydınlatmalı
tenis kortu mevcuttur ve dersleri ücretlidir), futbol, boccia, basketbol, plaj voleybolu,
masa tenisi, dart.

A Tipi Oda: Deniz manzaralı özel terasa sahip 40 m² (brüt) iki kişilik oda.

YİYECEK & İÇECEK
Tam Pansiyon Plus (ana restoranda kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri açık büfe, masada
kapalı şişe su, sofra şarabı, meşrubat ve fıçı bira dahil).
Ana Restoran: 940 kişiye servis verebilen açık ve kapalı alanlara sahip restoranda
sabah, öğle ve akşam, zengin açık büfede değişik ve lezzetli yemekler sunulmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

70 I FETHİYE

Konaklamanın Bitiş Günü
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Ücretli Aktiviteler: Hillside outside aktiviteleri (tekne turları, doğa ve kültür turları, spor
ve macera turları), yelken, katamaran, trimaran, laser ve optimist dersleri, rüzgar sörfü
dersleri, su kayağı, wakeboard, monoski, dalış okulu, tenis dersleri, sanat atölyesi,
banana, ringo olanakları.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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THE BAY BEACH CLUB
KONUM
Dalaman-Fethiye karayolu üzerinde, türü dünyada az bulunan sığla (günlük)
ormanlarıyla kaplı Günlüklü Koyu’nda, çevre ve doğa saygılı, kendine has doğal mimarisi
ile konumlandırılmıştır. Karayolu ile Dalaman Havalimanı'na 38 km, Göcek şehir
merkezine 10 km ve Fethiye şehir merkezine 17 km uzaklıkta olan tesisimiz, denetimi
altında bulundurduğu 200.000 m² alana sahip Günlüklü Koyu’nda, 50.000 m²'lik alanda
konumlandırılmıştır.
ODALAR
50.000 m² alan üzerinde, günlük (sığla) ormanı içinde konumlanmış 20 adet Standart
Oda, 12 adet Standart Bungalov, 5 adet Deluxe Bungalow, 2 adet Deluxe Suite
Bungalow, 3 adet Family Suite, 3 adet Sultan Suite ve 1 adet Pasha Suite olmak üzere
46 üniteye sahiptir.
Deluxe Bungalow’s (44 m²): Double yatak ve oturma grubu, klima, kasa, telefon,
LCD TV, minibar, kettle & ücretsiz bitki ve meyve çayları, oda servisi (ücretli), kablosuz
internet, jakuzi saç kurutma makinası, şömine, doğa ve deniz manzaralı.
Family Suites (77-86 m²): 2 yatak odası, oturma odası, 3 klima, kasa, telefon, 3 LCD TV,
minibar, oda servisi (ücretli), kablosuz internet, 2 jakuzi, saç kurutma makinası, şömine
ve teras mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Tam Pansiyon
Ana restoranlarda alınan sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği ücrete dahildir.
Plaj bardan 5 çayı ve alınan alkolsüz içecekler gün boyunca ücretsizdir. Alkollü içecekler,
Türk kahvesi ve taze sıkılmış meyve suları ücretlidir.
A'La Carte Restoranlar rezervasyonludur. Tesisimizde organik ürünler kullanılmaktadır.
AKTİVİTELER
Tesis içi ve ücrete dahil aktiviteler: Dart, kitap köşesi, masa tenisi, tavla, satranç.
Tesis Dışı Faliyetler: ATV ile safari, trekking, dağ bisikleti turları, at binicilik, yat turları
(koy ve adalar), araç kiralama, yamaç paraşütü, camel safari, jeep safari, çamur banyosu,
balık turu, dalış kursları ve turları.

Otele Giriş Saati
16:00
Otelden Çıkış Saati 14:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Öğle yemeği ile son bulur.

Havuz & Sahil: Özel plajımızda şezlong, şemsiye, minder ve plaj havlusu misafirlerimize
ücretsiz olarak sunulmaktadır. Plaj uzunluğu 800 mt.'dir ve ince kumdur.
Yetişkinler için açık yüzme havuzu (240 m²-150 cm derinlik) ve çocuklar için açık yüzme
havuzu mevcuttur.
Wellness Centre & Sığla Ağacı: The Bay Beach Club misafirleri için sauna,
şok duşları, profesyonal masaj uzmanları, masaj odaları ve özellikle siğla ağacı yağının
cilt bakımındaki doğal iksirinden yararlanma fırsatı sunan ‘Sığla Wellness Centre"
ile hizmetinizdedir. Sığla ağacından elde edilen yağın antiseptik, anti parazidal,
ter kokularını giderici, cilt yumuşatıcı, yara iyileştirici ve rahatlacı etkilerinden yararlanma
imkanı wellness merkezimizde misafirlerimize sunulmaktadır.
• Sığla ağacının 65 milyon yıldır karakterini değiştirmeden var olan yegane canlı
olduğunu,
• Hipokrat’ın ilaç hazırlamasında sığla yağının vazgeçilmez şifa kaynaklarından
olduğunu,
• Sığla ağacının dünyanın en cok oksijen üreten ağacı olduğunu,
• Kleopatranın sığla yağını aşk iksiri ve parfum olarak kullandığını, biliyormuydunuz?
Fethiye-Göcek arasında günlük ağaçlarının denizle kucaklaştığı özel Günlüklü Koyu'nda,
yatçılar için her türlü konforun düşünüldüğü 16 yat kapasiteli "özel port" da, sunulan
hizmetler arasındadır.
ÇOCUK
3-12 yaş grubu için mini club bulunmakta olup gün içerisinde hizmet vermektedir.
TESİS HAKKINDA
Doğa dostu The Bay Beach Club, sığla ağaçları altında, derenin, doğal gölle birleştiği
muhteşem Günlüklü Koyu'nda bulunmaktadır.
Müstakil Deluxe Bungalovlarda denize sıfır konaklama imkanı sunulmaktadır.
Dinlenme ve yenilenme konsepti ile misafirlerine hizmet vermekte olan ender tesislerden
biri olma özelliğini bulundurur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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MANASPARK HOTEL ÖLÜDENİZ
KONUM
Tesis Ölüdeniz mevkiinde bulunup. Şehir merkezine 17 km, Dalaman Hava Alanına
65 km, Denize 700 m mesafededir.

24 Saat Herşey Dahil

ODALAR
Standart Odalarda maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklama yapılabilir.

08.00-00.00 Havuz Bar
14.00-17.00 Teras Bar
00.00-08.00 Garden Bar
Büfe Saatlerinde - Ana Restaurant

Aile odalarında maksimum 4 kişi konaklama yapabilir. Ara kapılı iki oda şeklindedir.
Superior odalarda maksimum 2 yetişkin + 1 bebek konaklama yapabilir.
Deluxe odalar maksimum 2 kişi konaklamasına uygundur.
Deluxe Teras oda maksimum 3 kişi konaklamasına uygundur.
Duş, minibar (ücretli), uydu yayını, kasa (ücretli), telefon (ücretli), buklet banyo ürünleri,
zemin laminant, balkon, teras, lcd tv, uyandırma servisi, split klima, elbise dolabı,
oda servisi (ücretli), çay-kahve seti, saç kurutma makinesi, banyo, su ısıtıcısı
YİYECEK & İÇECEK
07.30-09.30 Kahvaltı
09.30-10.30 Geç Kahvaltı
12.30-14.00 Öğle Yemeği
19.00-21.30 Akşam Yemeği
13.00-17.00 Snack
22.00-00.00 Snack/Aperatif
24.00-01.00 Gece Çorbası
11.00-12.00 Açık Dondurma servisi
15.00-16.00 Teras Bar/Restaurant
17.00-18.00 Pasta ve Çay Servisi
07.00-21.00 Oda Servisi Ücretli

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Restaurant ve Barlar-Sınırsız yerli içecekler

Osmanlı A'la Carte Restaurant - Osmanlı Mutfağı
7 Gecelik konaklamalarda 1 kez ücretsizdir. 19.00-21.30 Saatleri arasında hizmet
vermektedir.
AKTİVİTELER
Animasyon, Haftada 3 gece yapılmaktadır.
ÇOCUK
Oyun Bahçesi / (04–12 yaş)10.00–12:00/14:00–18.00
TESİS HAKKINDA
Otelimiz, Fethiye'nin en güzel plajlarından biri olan Ölüdeniz'de bulunmaktadır.
Eğer bir doğa tutkunuysanız ve yaşamınızda yeni ufuklar keşfetmek için
sabırsızlanıyorsanız, tatiliniz için mükemmel bir seçim fırsatınız var.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 700 m mesafededir.

setur.com.tr

SUNCITY HOTEL & BEACH CLUB
KONUM
Suncity Hotel & Beach Club, Fethiye Belceğiz mevkiinde, 20.000 m2 alan üzerine
kurulmuş olup toplam 239 odası bulunmaktadır. Dalaman Havalimanı'na 70 km, Fethiye
merkeze 12 km, Ölüdeniz’e 150 m, Belcekız Halk Plajı'na 150 m mesafededir.
ODALAR
Standart oda 20 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklayabilir.
Ranzalı aile odası 24 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk konaklayabilir.
Balkon, kasa (ücretli), küvet, merkezi ve split klima, saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı,
seramik zemin.
Tüm odalarda çay ve kahve için kettle ve fincan bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-10:30)
Oasis Bar (10:00-12:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Snack Hizmeti (12:00-17:00)
Oasis Bar (14:00-18:00)
Dondurma (15:00-17:00)
Lobby-Beş Çayı (17:00-18:00)
Teras Bar (18:00-02:00)
Akşam Yemeği (19:30-21:30)
Gece Snack (23:00-00:00)
Havuz Bar (herşey dahil hizmet 00:00’da sona erer)

AKTİVİTELER
Gündüz ve gece animasyonları, özel şovlar yapılmakta olup tesis dışında macera sporları
ücretli olarak yapılabilmektedir.
Animasyon, bilardo (ücretsiz), dart (ücretsiz), mini futbol (ücretsiz), tenis (gece-ışık
ücretli).
Aktiviteler arasında tüfek atışı da mevcuttur.
SPA & SAĞLIK
Spa merkezinde yapılan masajlar ve bakım hizmetleri ücretlidir.
Fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), Türk hamamı (ücretsiz).
ÇOCUK
Mini club 04-12 yaş arası çocuklar için hizmet vermektedir.
Bakıcı (ücretli), çocuk havuz aktivitesi, mini club, oyun bahçesi.
TESİS HAKKINDA
Tesis’in Ölüdeniz Lagün'ü içerisinde kendisine ait özel bir Beach Club’ı mevcut olup
otel’de konaklayan misafirler Beach Club’ı ücretsiz kullanabilirler.
Mavi bayraklı plaja giriş, şezlong ve şemsiye ücretsiz olup Beach Club’taki tüm yiyecek
ve içecekler ücretlidir. Beach Club’a ücretsiz servis sabah beş kez gidiş, öğleden sonra
beş kez dönüş şeklinde düzenlenmektedir.
Tesite 1 adet açık havuz, 1 adet relax havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 1 adet kapalı havuz
mevcuttur.

Herşey Dahil
Sabah, öğle, akşam yemekleri ve yemeklerde alınan yerli alkollü-alkolsüz içecekler
konsepte dahildir. Herşey dahil konsepti 10:00-00:00 saatleri arasında geçerli olup saat
00:00’dan sonra tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

Mini market, fotoğrafçı, çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), kuaför (ücretli),
kuru temizleme (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz).
Evcil hayvan kabul edilmez.

Dondurma (ücretsiz), şişeli ı̇çecekler (ücretli), yabancı ı̇çecekler (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 150 m mesafededir.

2

FETHİYE I 73

MONTANA PINE RESORT
KONUM
Hisarönü mevkiindeki toplam 21.336 m² kullanım alanı olan tesis, çam ormanı içinde ve
Ölüdeniz’e 2,5 km, Muğla Dalaman Havalimanı'na 65 km mesafededir.

Dolphin Bar: İçecek Servi̇si̇ (10:30-18:00)

ODALAR
Standart odalar 18-24 m² büyüklüğündedir.

Lobi̇ Bar: İçecek Servi̇si̇ (10:00-01:00)

Split klima, su ısıtıcısı, LCD TV, minibar (ücretsiz), banyo, duş, saç kurutma makinesi,
balkon, telefon (ücretli), kasa (ücretsiz), uydu yayını, çay-kahve seti mevcuttur. Zemin
seramiktir.
YİYECEK & İÇECEK
Yi̇yecekler:
Kahvaltı (07:30-10:00) açık büfe
Geç Kahvaltı (10:00-10:30) açık büfe
Öğle Yemeği̇ (12:30-14:00) açık büfe
Akşam Yemeği̇ (19:30-21:30) açık büfe
Gece Çorbası (23:30-00:30)

Hi̇zmetler:
Pinewood Restaurant
Kahvalti (07:30-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-10:30)
Öğle Yemeği̇ (12:30-14:00)
Akşam Yemeği̇ (19:30-21:30)
Gece Çorbası (23:30-00:30)

Ekstra Hi̇zmetler:
Tüm İçecekler (00:00’dan sonra), yabancı alkollü i̇çecekler & kokteyller, taze sıkılmış
meyve & sebze suları.

SPA & SAĞLIK
Montana Pine Resort işletmesi dahilinde bulunan Crocus SPA & Wellness'ta yetişkinler
için kapalı jakuzi, Türk hamamı, buhar odası, dinlenme alanı, 3 adet masaj odası, fitness
salonu bulunmaktadır. Crocus SPA & Wellness 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet
vermektedir.
Masaj (ücretli), fitness (ücretsiz), Türk hamamı (ücretsiz), SPA Center (ücretli), jakuzi
(ücretsiz), buhar banyosu (ücretsiz).
ÇOCUK
Tesiste çocuk havuzu mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Güneş şemsiyesi, havlu ve şezlong havuz çevresinde ücretsizdir. Ölüdeniz'e gidiş-dönüş
shuttle hizmeti ücretsiz, plajında alınan tüm hizmetler ücretlidir.

Marmara Havuz & Restaurant:
İçecekler (10:30-18:00)
Snack Saati̇ (12:30-16:00)
Çay & Kahve Saati̇ (16:15-17:30)
Dondurma (14:30-16:00)
A'La Carte (19:30-21:30)
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Sunset Teras: İçecek Servi̇si̇ (18:00-19:00)

AKTİVİTELER
Animasyon, bilardo (ücretsiz), mini golf (ücretsiz), tenis (raket-top ücretsiz, gece-ışık
ücretli), okçuluk, dart (ücretsiz), langırt (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz),

İçecekler: Li̇mi̇tsi̇z yerli̇ alkollü & alkolsüz i̇çecekler (10:00-24:00 arası)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Ege Bar: İçecek Servi̇si̇ (16:00-01:00)

Kablosuz ı̇nternet (ücretsiz), ütü servisi (ücretli), çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli),
market (ücretli), kuru temizleme (ücretli).
Evcil hayvan kabul edilmez.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Ölüdeniz'e shuttle servis mevcuttur.
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GARCIA RESORT & SPA
KONUM
Tesis Ölüdeniz mevkiinde olup Ölüdeniz'e 3 km, havaalanına 60 km, şehir merkezine
13 km mesafededir.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Buhar banyosu, fitness, sauna, Türk hamamı, dart.
Ücretli Aktiviteler: Bilardo, masaj.

ODALAR
Standart Oda: 23-38 m² olup maksimum 3 yetiskin+1 çocuk / 2 yetişkin+2 çocuk,

ÇOCUK
Mini Club 04-12 yas arası çocuklar için hizmet vermektedir. Bakıcı ücretlidir.

Kısmi Deniz Manzaralı Oda: 23-32 m² olup maksimum 3 yetiskin+1 çocuk / 2 yetişkin+
2 çocuk,

TESİS HAKKINDA
Garcia Resort & Spa Fethiye bölgesinin güzel kıyısı olan Ölüdeniz’de konumlanıyor.
Garcia Resort & Spa lüks konaklamaları, lezzetli yemekleri, farklı içecekleri, eşsiz
manzarası, olağandışı ve yüksek kaliteli servisiyle göze çarpıyor.

Havuz Bağlantılı Oda: 23-29 m² olup maksimum 3 yetiskin+1 çocuk / 2 yetişkin+
2 çocuk konaklar.
Promo Odalar 23 m2, 2 yetişkin konaklar (balkonsuz).
Bazı odalarda VRF, bazı odalarda merkezi sistem soğuk ve sıcak klima bulunmaktadır.
Minibar girişte 1 kez doldurulur.
Standart Odalarda minibar içerisinde; şise su, soda ve meşrubat bulunmaktadır.
Her gün su ve soda ile yenilenir.
Odalarda; Balkon/teras, duş, internet wireless, kasa, LED TV, minibar (ücretsiz),
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli) ve uydu yayını bulunmaktadır. Zemin parkedir.

Yeşil ağaçlarla çevrelenmiş Ölüdeniz’in muhteşem kristal sularını yukarıdan gören ultra
her şey dahil konseptini Garcia Resort & Spa’da bulabilirsiniz.
Kişiye özel havuzlu odaları, jakuzili suit odaları, standart oda ve kısmi deniz manzaralı
odalarıyla ayrıcalıklı konaklama seçenekleri sunuyor.
Aileler, balayı çiftleri ve doğaseverler için yüksek kalitede dizayn edilmiş deniz manzaralı
odalar misafirleriyle buluşuyor. Odalarda bulunan konfor ve rahatlık tatil keyfinizi
arttıracak.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-11:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Snack Bar (12:30-16:00)
Çay-Pasta (15:00-18:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Disco Bar (ücretsiz) (23:00-02:00)
Ultra Herşey Dahil; Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, tesis tarafından belirlenen
markalar dahilinde yerli içecekler ücretsizdir. Deluxe ithal içkiler, yabancı içkiler ve seçkin
şarap çeşitleri ücretlidir.
Türk A’La Carte Restoran, 7 gece ve üzeri konaklamalarda 1 defa ücretsiz olarak
kullanılabilir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 3 km mesafededir.
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AES CLUB HOTEL
KONUM
Tesis Ovacık-Ölüdeniz mevkiinde, Fethiye’ye 6 km, özel plaja 4 km mesafede yer
almaktadır.
ODALAR
Standart odalar 22 m2 olup maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklayabilir.
Aile odaları 35 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk veya 2 yetişkin + 2 çocuk
konaklayabilir.
Suit odalar 38-50 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk veya 2 yetişkin + 2 çocuk
konaklayabilir.
Balkon, banyo, duş küvet, LCD TV, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima,
telefon (ücretli), uydu yayını, parke zemin.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-11:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Akşam Yemeği (19:30-21:30)
Snack Bar & Restoran (12:00-16:00)
Havuz Bar (10:00-00:00)

SPA & SAĞLIK
09:00-19:00 saatleri arasında sauna ve Türk hamamı hizmet vermektedir.
09:00-12:00 ve 14:00-19:00 saatleri arasında fitness centerı kullanabilirsiniz. Fitness
centerdaki ekipmanların kullanım sorumluluğu kullanıcıya aittir. 18 yaşından küçükler
ebeveynleri ile fitness centerı kullanabilirler.
Fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), SPA Center (ücretli), Türk hamamı
(ücretsiz).
ÇOCUK
Mini club, 04-12 yaş arasından çocuklar için 10:00-12:00 ve 15:00-17:00 saatleri
arasında hizmet vermektedir.
TESİS HAKKINDA
Bir adet büyük ve bir adet de çocuk havuzu ile birlikte toplam iki adet havuzumuz
mevcuttur.
Açık havuz, çocuk havuzu, çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), fotoğraf servisi (ücretli),
hemşire (ücretli), kuru temizleme (ücretli), market (ücretli).

Herşey Dahil
Herşey dahil sistemi, 10:00 ile 00:00 saatleri arasında belirtilen yerlerde alınacak yiyecek
ve içecek hizmetleri için geçerlidir. 00:00'dan sonra tüm içecekler extradır.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Yabancı içecekler (ücretli).
AKTİVİTELER
Bilardo (ücretsiz), canlı müzik, masa tenisi (ücretsiz).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 4 km mesafededir.
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PINK PALACE HOTEL
KONUM
Hisarönü mevkii' nde bulunan tesis; Fethiye merkeze 13 km, Dalaman Havalimanı' na
60 km ve Muğla şehir merkezine 120 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar 16 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik
iki ayrı yatak bulunuyor.
Uydu Yayını, Duş, Elbise Dolabı, Minibar (ücretli), Saç Kurutma Makinesi, Balkon, Zemin
Seramik, Banyo, Split Klima, Traş/Makyaj Aynası, Uyandırma Servisi, Kablosuz İnternet
(ücretsiz)
YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı
10:00-10:30 Geç Kahvaltı
12:30-14:00 Öğle Yemeği
16:00-17:00 Snack İkram
17:00-18:00 Çay Saati (kurupasta ve kek ile)
19:00-21:00 Akşam Yemeği

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), Animasyon, Masa Tenisi (ücretsiz)
ÇOCUK
Oyun Bahçesi
TESİS HAKKINDA
Tamamen sizin konforunuz ve şehrin gürültüsünden uzak doğayla iç içe dinlenlemenizi
sağlamak için dizayn edilmiş odalar siz değerli misafirleri bekliyor.
Tesis'in 2 km mesafede kum-çakıl ışık anlaşmalı plajı bulunuyor. Plaja giriş ücretsiz olup
plajda alınan şezlong ve şemsiye ise ücretlidir. Havuzda alınan şezlong, şemsiye ücretsiz.
Tesisin anlaşmalı plajına 10:00-11:00 gidiş, 16:00-17:00 dönüş olmak üzere günde
2 defa servis hizmeti bulunuyor.

Konsept: Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu bazı yerli
alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-23:00 saatleri arası ücretsiz.
Şişeli i̇çecekler (ücretli), yabancı i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 2 km mesafededir.
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YEL HOLIDAY RESORT
KONUM
Yel Holiday Resort, Fethiye-Ovacık mevkiinde 8.000 m2 alana konumlanmış olup toplam
133 odası bulunmaktadır.

AKTİVİTELER
Havuz oyunları, dart, bilardo, masa tenisi, akşam eğlenceleri, disco geceleri, okçuluk,
yüzme havuzu (09:00-19:00), kaydırak (11:00-12:00 ve 14:00-15:00).

Dalaman Havaalanı’na 55 km, Fethiye şehir merkezine 6 km, Ölüdeniz’e 5 km ve
Hisarönü’ne 2 km uzaklıktadır. Denize ücretsiz servis bulunmaktadır.

ÇOCUK
Çocuk havuzu, çocuk oyun sahası, çocuklar için aktiviteler.

ODALAR
Otelimiz 133 Oda ve 286 Yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

TESİS HAKKINDA
Ücretli Hizmetler: Mini market, ekstra bar, disco, bar, geç çıkış, emanet kasa, minibar
içecekleri, taksi, doktor, çamaşırhane, telefon görüşmeleri.

Odalarda; 24 saat sıcak su, günlük temizlik, haftada 3 kez çarşaf ve havlu değişimi,
minibar, telefon, balkon, çift veya tek kişilik yataklar, azami 3 kişilik, duşakabinli ve
telefonlu banyo, saç kurutma makinası, split klima, 56 ekran LED TV ve uydu yayını ve
elbise dolabı olanakları mevcuttur.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

YİYECEK & İÇECEK
Restoran (Açık Büfe)
Kahvaltı (08:00-10:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Snack (15:00-16:30)
Çay Saati (16:30-17:00)
Akşam Yemeği (19:30-21:00)
Bar (10:00-23:00)
Limitsiz Alkolsüz İçecekler: Su, çay kahve, meyve suları, soda, gazoz ve kola.
Limitsiz Alkollü İçecekler: Bira, şarap, cin, rakı, votka, brendi.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 5 km mesafededir.
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KATRE HOTEL
KONUM
Tesis, Fethiye merkeze 13 km, Ölüdeniz merkeze 50 m ve Dalaman Havalimanı'na
70 km mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar: Uydu yayını, duş, minibar, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli),
balkon, zemin seramik, küvet, LCD TV, banyo, split klima, kasa (ücretli), buklet banyo
ürünleri.
Aile Odası: Duş, zemin seramik, kasa (ücretli), küvet, buklet banyo ürünleri, uydu yayını,
saç kurutma makinesi, LCD TV, balkon, telefon (ücretli), split klima, minibar (ücretli).
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Snack Servisi (14:00-17:00)
Çay Saati (17:00-17:30) (Çay, Kahve, Kuru Pasta, Kek)
Akşam Yemeği (19:30-21:30)

AKTİVİTELER
Bilardo (ücretli), Masa Tenisi (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), Sauna (ücretsiz)
ÇOCUK
Oyun bahçesi ve çocuk havuzu bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Katre Otel, dünyaca ünlü Ölüdeniz'e yürüme mesafesinde misafirlerini ağırlıyor.
Tesisin odaları havuz ve doğa manzarasına bakıyor.
Otopark (açık), araç kiralama (ücretli), emanet kasa (ücretli), çamaşırhane (ücretli),
toplantı salonu (ücretli).
Evcil hayvan kabul edilmez.

Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. Tesisin belirlemiş olduğu markalar
dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-23:00 saatleri arası ücretsizdir.
Şişeli ı̇çecekler (ücretli), yabancı ı̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
açık restoran, kapalı restoran, Türk kahvesi (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 200 m mesafededir.
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ECE SARAY MARİNA RESORT
SPA & SAĞLIK
Ece Saray Marina Resort sizi stresinizden arındırmak için size su terapisinin en lüks
yollarını, mümkün olan en iyi malzemelerle birleştiren hizmetler sunmaktadır.

KONUM
Tesis Dalaman Havalimanı'na 55 km mesafededir.
ODALAR
Standart odalar 23 m² büyüklüğündedir.

Sauna (ücretli), Güzellik Merkezi (ücretli), SPA Center (ücretli), Masaj (ücretli),
Türk Hamamı (ücretli), Cilt Bakımı (ücretli).

Suit odalar 46 m² büyüklüğündedir.
Uyandırma servisi, zemin halı, kasa (ücretsiz), buklet banyo ürünleri, terlik, uydu yayını,
saç kurutma makinesi, banyo, balkon, telefon (ücretli), split klima (soğutma, merkezi
sistemden yapılmaktadır), elbise dolabı, minibar (ücretli), çalışma masası (sadece suit
odalarda bulunmaktadır), kablosuz ı̇nternet (ücretsiz), çay-kahve seti.

TESİS HAKKINDA
Olağanüstü doğaya sahip Fethiye koyunda, gönülden bağlanan deniz tutkunlarının
buluştuğu çok özel Marinası içerisinde, çok şık mekan ve bahçesi ile kendinizi
şımartacağınız ortama sahip 48 odalı bir butik otel.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı

Tesis denize sıfırdır ve önünde marina olduğu için tesis önünden denize girilememektedir.

07:30-10:00 Kahvaltı
19:30-21:30 Akşam Yemeği
Oda Kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Şişeli İçecekler (ücretli), Yabancı İçecekler (ücretli), Taze Sıkılmış Meyve Suları (ücretli),
Türk Kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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DORIAN HOTEL
KONUM
Dorian Hotel Ölüdeniz, dünyaca ünlü plajlardan biri olan Ölüdeniz'e yürüme
mesafesindedir.
ODALAR
Standart odalarda; teras, split klima, balkon, oda servisi (ücretli), uydu yayını,
uyandırma servisi, minibar (ücretli), kablosuz ı̇nternet (ücretli), duş, kasa (ücretli), banyo,
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), seramik zemin mevcuttur.

AKTİVİTELER
Animasyon, masa tenisi (ücretsiz), dart (ücretsiz), bilardo (ücretsiz).
SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretli), SPA Center (ücretli), masaj (ücretli), Türk hamamı (ücretli).
ÇOCUK
tesiste çocuk havuzu bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Tesisin 700 mt mesafede özel plajı bulunuyor. Plajda alınan tüm hizmetler ücretlidir.
Sabahları tesisten belirli saatlerde plaja ücretsiz servis mevcut olup, dönüş saati
16:00'dan sonradır. Açık havuz da bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:00) Açık Büfe
Geç Kahvaltı (10:00-11:00) Hamur İşi
Öğle Yemeği (13:00-14:30) Açık Büfe
Ara Öğün (16:00-17:00) Açık Büfe
Kurabiye & Kek Saati (17:00-18:00) Açık Büfe
Akşam Yemeği (19:30-21:30) Açık Büfe

Genel alanlarda kablosuz ı̇nternet (ücretli), kuru temizleme (ücretli), emanet kasa
(ücretli), çamaşırhane (ücretli).

Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. Tesisin belirlemiş olduğu markalar
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-23:00 saatleri arasında ücretsizdir.
Tüm ithal içecekler ve enerji içecekleri ücretlidir.
Şişeli ı̇çecekler (ücretli), açık restoran, kapalı restoran, taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli), yabancı ı̇çecekler (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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OCEAN BLUE HIGH CLASS HOTEL
KONUM
Tesis, Hisarönü merkezde olup, Fethiye ilçe merkezine 6 km, Ölüdeniz’e 3 km’dir.
Dalaman Havalimanı'na olan uzaklık ise 50 km’dir.
ODALAR
Dış Manzaralı Standart Oda: 24 m2 dir. 3 yetişkin ya da 2 yetişkin, 1 çocuk konaklama
yapılabilmektedir. Bu odalarda 1 adet french bed ya da 1 french bed ile tek kişilik yatak
bulunmaktadır.
Havuz Manzaralı Standart Oda: Bu oda tipleri 24 m2'dir. Maksimum 2 kişi konaklama
yapabilmektedir. Her oda yanından şelalesi akan bir konsepte sahiptir.
Çatı Katı Odalar: 20 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak bulunmaktadır.
Superior Oda

AKTİVİTELER
Binicilik (ücretli), dart (ücretli), bisiklet (ücretli), animasyon, dalış okulu (ücretli).
SPA & SAĞLIK
Masaj, kese, köpük, bakım & güzellik merkezi, SPA Center, fitness ve Türk Hamamı
ücretlidir. Sauna ücretsizdir.
TESİS HAKKINDA
Tesiste 1 adet açık havuz, 1 adet açık çocuk havuzu, 1 adet kapalı havuz mevcuttur.
Çamaşırhane (ücretli), hemşire (ücretli), doktor (ücretli), ütü servisi (ücretli), kuru
temizleme (ücretli), emanet kasa (ücretli).
Evcil hayvan kabul edilmez.

Aile Odası
Saç kurutma makinesi, oda servisi (ücretli), uyandırma servisi, zemin parke, split klima,
banyo, kablosuz i̇nternet (ücretsiz), balkon, LCD TV, uydu yayını, duş, kasa (ücretli),
minibar (ücretli), buklet banyo ürünleri, telefon (ücretli).
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00-10:00)
Lobby Cocktail Bar (19:00-02:00, ücretli)
Akşam Yemeği (19:30-21:30, ücretli)
Oda + Kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınacak yiyecek ve içecekler
ücretlidir.
Yarım Pansiyon konaklamalarda; akşam yemeğini A'La Carte olarak alır, içecekler
ücretlidir.
Taze sıkılmış meyve suları (ücretli), şişeli i̇çecekler (ücretli).
A'La Carte Restoran zengin menü seçenekleri sunmaktadır. A'La Carte Restoran
20.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Menü üzerinden ücretli olarak
yararlanabilirsiniz.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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SUNSHINE HOLIDAY RESORT
KONUM
Ovacık Mevkiindeki tesis; Hisarönü merkeze 1 km, Fethiye merkeze 5 km ve Dalaman
Havalimanı'na 60 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Çatı Odaları (26 m²): Maksimum 2 kişi konaklamasına uygundur. Odalarda; teras, uydu
yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli),
balkon, seramik zemin, oda servisi (ücretli), küvet, LCD TV, banyo, split klima, uyandırma
servisi, kasa (ücretli) bulunmaktadır.
Standart Odalar (26 m²): Odalarda; uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), duş,
seramik zemin, kasa (ücretli), küvet, uydu yayını, LCD TV, banyo, teras, telefon (ücretli),
split klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli), oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
Havuza Direkt Erişimli Odalar (Üst Havuz)-(26 m²): Odalarda; duş, saç kurutma
makinesi, elbise dolabı, telefon (ücretli), uydu yayını, uyandırma servisi, LCD TV, kasa
(ücretli), kablosuz internet (ücretsiz), teras, split klima, balkon, küvet, mini bar (ücretli),
zemin seramik, banyo, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
Havuza Direkt Erişimli Oda (Alt Havuz)-(26 m²): Odalarda; duş, mini bar (ücretli), seramik
zemin,uydu yayını, kasa (ücretli), telefon (ücretli),LCD TV, teras, split klima, uyandırma
servisi, kablosuz internet (ücretsiz), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, banyo
bulunmaktadır.
Deluxe Odalar (31 m²): Odalarda; duş, telefon (ücretli), teras, split klima, uydu yayını,
kasa (ücretli), LCD TV, seramik zemin, kablosuz internet (ücretsiz), banyo, mini bar
(ücretli), saç kurutma makinesi, uyandırma servisi, balkon bulunmaktadır.
Deluxe Çatı Odası (31 m²): Odalarda; seramik zemin, kasa (ücretli), kablosuz internet
(ücretsiz), saç kurutma makinesi, banyo, duş, balkon, mini bar (ücretli), uydu yayını,
LCD TV, uyandırma servisi teras, telefon (ücretli) bulunmaktadır.
Aile Odası (Tek Banyolu)-(52 m²): Odalarda; mini bar (ücretli), kablosuz internet
(ücretsiz), uyandırma servisi, duş, uydu yayını, saç kurutma makinesi, split klima, kasa
(ücretli), banyo, LCD TV, balkon, telefon (ücretli), seramik zemin bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Kahvaltı (08:00 - 10:00)
Havuz Bar (10:00 - 23:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Dondurma (14:00 - 15:00)
Snack İkramlar (15:00 - 16:00)
Çay Saati (17:00 - 17:30)
Akşam Yemeği (20:00 - 22:00)
Havuz Bar (ücretli) (23:00 - 02:00)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Her şey dahil konaklamalarda sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin
belirlemiş olduğu markalar dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00 - 23:00
saatleri arası ücretsiz. 23:00'ten sonra tüm hizmetler ücretlidir. Bütün yerli alkollü ve
alkolsüz içecekler bardakla servis edilir (su dahil).
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), animasyon, bilardo (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz)
SPA & SAĞLIK
Tesiste sauna (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli),
cilt bakımı (ücretli) mevcuttur.
HAVUZ & PLAJ
Plaja ücretsiz servis; günde 2 kez sabah 09:45 ve 10:45 saatlerinde, dönüşler 16:00 ve
17:00 plajda şezlong ve yeme-içme ücretli.
Çocuk havuzu, açık havuz mevcuttur.
ÇOCUK
Oyun bahçesi bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Sunshine Holiday Resort otel, tatiliniz süresince keyif ve haz alarak geçirdiğiniz günleri
unutamayacağınız harika bir yerdir.
Otelde; otopark (açık), market (ücretli), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), genel
alanlarda kablosuz internet (ücretsiz) emanet kasa (ücretli), çamaşırhane (ücretli), kuaför
(ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.
Balayı Uygulaması
Odaya şarap ve meyve sepeti ikramı, oda süslemesi, animasyon alanı balayı pastası
ikramı, bir sabah odaya kahvaltı servisi

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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GRAND RÜYA HOTEL
KONUM
Ölüdeniz Plajına 4 km mesafededir. Plaja transfer servisinin ücretli olduğu Grand Rüya
Hotel Fethiye'nin, Fethiye Otogarı'na uzaklığı 5 km’dir.
ODALAR
Standart odalar 20 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki
yatak bulunmaktadır.
Duş, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, banyo, split klima, uyandırma
servisi, kablosuz ı̇nternet (ücretsiz), kasa (ücretli), seramik zemin.

AKTİVİTELER
Animasyon, Türk gecesi, (BBQ party), bilardo, langırt, satranç turnuvası, okey ve tavla.
TESİS HAKKINDA
Otopark (açık), uyandırma servisi (ücretli), doktor (ücretli), kuru temizleme (ücretli)
emanet kasa (ücretli), kuaför (ücretli), çamaşırhane (ücretli).
Evcil hayvan kabul edilmez.

YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsizdir. Tesisin belirlemiş olduğu markalar
dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 11:00-22:00 saatleri arasında ücretsizdir.
Kahvaltı (08:00-10:00)
Geç Kahvaltı (ücretli) (10:00-10:30)
Snack Bar (11:00-22:00)
Öğle Yemeği (13:00-14:00)
Beş Çayı (17:00-18:00)
Akşam Yemeği (19:30-21:00)
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
açık restoran, kapalı restoran, Türk kahvesi (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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CENNET LIFE OTEL
KONUM
Cennet Life Otel olarak yeni otelcilik anlayışı ile Fethiye' nin merkezine yakın konumu
denize konumu, şık dekorasyonu, cana yakın servis anlayışı, lezzetli menüsü ve huzur
dolu atmosferiyle hizmet vermektedir.
ODALAR
Deluxe Sea View Room With Balcony
24 m2, çift kişilik yataklı, 2 yetişkin konaklayabilir.

AKTİVİTELER
At turu, ATV safari, tekne, dalış, paraşüt, rafting, paragliding, yat turu.
SPA & SAĞLIK
Sauna bulunmaktadır.
ÇOCUK
Bebek yolası, restoranda bebek sandalyesi, mama için su ısıtıcı

Deluxe Sea View Room
24 m2, çift kişilik yatak, 2 yetişkin & 1 çocuk konaklayabilir.
Deluxe Room
20 m2, çift kişilik yatak veya twin yatak, 2 yetişkin konaklayabilir.
Deluxe Swim-Up Room
24 m2, çift kişilik yatak, 2 yetişkin & 1 çocuk konaklayabilir

TESİS HAKKINDA
Eşsiz deniz ve doğa manzarasıyla buluşan Fethiye'nin; Konaklama ve Rekreasyon
faaliyetlerine yeni bir soluk katmayı prensip edinen 'Cennet Life Butik Otel' olarak,
misafirlerinizi ağırlamaktan mutluluk duyarız.
Benzersiz turkuaz sahilleri, bakir doğayı ve binlerce yıllık tarihi, en ayrıcalıklı şekilde
deneyimlemek isteyen tüm misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Deluxe Terrace Jacuzzi Room
24 m2, çift kişilik yatak, 2 yetişkin konaklayabilir.
Banyo, saç kurutma makinesi, terlik, tuvalet, tuvalet malzemeleri, telefon, ahşap / parke
zemin, anti-allerjik ekstra uzun yatak, gardırop/dolap, klima, ses yalıtımı, kat hizmetleri,
çalışma masası, özel giriş, ütü, çamaşırhane, TV, faks, kablolu yayınlar, radyo, uydu
yayınları, kablosuz i̇nternet, uyandırma servisi, elektrikli su ısıtıcısı, kahve makinesi,
minibar.
YİYECEK & İÇECEK
08:00-10:00 Kahvaltı
Otelimiz oda kahvaltı konseptinde olup Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini
içermektedir.. Kahvaltı saatimiz 08:00-10:00 olmakla beraber misafirlerimiz isteği
doğrultusunda erken/geç kahvaltı imkanı barındırmaktadır..
Şişeli i̇çecekler (ücretli), yabancı i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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PIRLANTA HOTEL & SPA
KONUM
Pırlanta Hotel Fethiye; Fethiye Otogarı'na 3 km ve Dalaman Havalimanı’na 50 km
uzaklıkta konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar (15-30 m2): Odalarda; duş, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi,
telefon (ücretli), zemin halı, banyo, split klima, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretli)
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil konaklamalarda, sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler. Tesisin
belirlemiş olduğu markalar dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00 - 23:00
arası ücretsiz.
Yarım Pansiyon konaklamalarda, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan
yemekler ücretlidir. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretlidir.

HAVUZ & PLAJ
Açık Havuz
ÇOCUK
Mama Sandalyesi (ücretsiz)
TESİS HAKKINDA
Turizm Bakanlığı Belgeli Pırlanta Hotel, Fethiye merkezde olup; şehrin kalabalık ve
gürültüsünden uzakta 3 tarafı kuş cıvıltılarının doldurduğu ormanlarla çevrili, tüm
Fethiye Körfezi’ne hakim yüksek bir noktadan, muhteşem deniz ve orman manzarası ile
1990 yılından bugüne hizmet vermektedir.
Otelde araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet
(ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), kapalı şişe içecekler (şişe
su, şişe soda, şişe kola vb)(ücretli), Türk kahvesi (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretli), dinlenme alanı, SPA center (ücretli), Türk hamamı (ücretli), cilt bakımı
(ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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DAPHNE RESIDENCE
KONUM
Dalaman Havaalanı 45 km, Fethiye Merkez 3 km, Hastane 1 km, Ölüdeniz 15 km,
Banka 750 m, Pazar 1 km, Müze 2 km uzaklıktadır.
ODALAR
Bir yatak odalı (1+1 Apart) Odalar: Balkon, deniz manzarası, bahçe manzarası, havuz
manzarası, telefon, uydu kanalları, düz ekran TV, emanet kasası, klima, oturma alanı
(laminant parke zemin), yatak odası (halı kaplı zemin), kanepe, gardırop/dolap, duş, saç
kurutma makinesi, tuvalet, banyo, buzdolabı, mutfak, yemek alanı, elektrikli su ısıtıcısı,
mutfak eşyaları, fırın, set üstü ocak, 4 kişilik yemek masası, dış mekan mobilyaları, açık
havada yemek alanı, uyandırma servisi, havlular, çarşaf bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Tesisin bünyesinde A'la Carte Restaurant hizmetinden yararlanabileceğiniz gibi
yemeklerinizi özel mutfağınızda hazırlayıp bu restoranda yiyebilirsiniz. Ayrıca barda
çeşitli içeceklerin tadını çıkarabilirsiniz.
TESİS HAKKINDA
Misafirlerine denizin kenarında, son derece huzurlu bir ortamda keyifli bir tatil yapma
imkanı sunmakta olan Daphne Residence Fethiye'nin lüks ve konforlu daireleri, son
derece zarif ve modern bir şekilde dekore edilmiştir ve misafirlerin her türlü ihtiyacı göz
önünde bulundurulmaktadır.

Tek Odalı Daireler (45 m²)
Yatak odası: 1 geniş çift kişilik yatak
Oturma odası: 1 adet çift kişilik çek yat kanepe
Odalarda; uydu yayını, duş, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, oturma alanı
(laminant parke zemin), yatak odası (halı kaplı zemin), LCD TV, split klima, uyandırma
servisi, kasa (ücretli) bulunmaktadır.
İki yatak odalı (2+1 Apart) Odalar: Balkon, deniz manzarası, bahçe manzarası, havuz
manzarası, telefon, uydu kanalları, düz ekran TV, emanet kasası, klima, oturma alanı
(laminant parke zemin), yatak odası (halı kaplı zemin), kanepe, gardırop/dolap, duş, saç
kurutma makinesi, tuvalet, banyo, buzdolabı, mutfak, yemek alanı, elektrikli su ısıtıcısı,
mutfak eşyaları, fırın, set üstü ocak, 4 kişilik yemek masası, dış mekan mobilyaları, açık
havada yemek alanı, uyandırma servisi, havlular, çarşaf bulunmaktadır.
İki Odalı Daireler (55 m²):
Yatak odası 1: 1 geniş çift kişilik yatak
Yatak odası 2: 2 tek kişilik yatak
Oturma odası: 1 adet 2 kişilik çek yat kanepe
Odalarda; uyandırma servisi, oturma alanı (laminant parke zemin), yatak odası (halı kaplı
zemin), duş, kasa (ücretli), uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon,
telefon (ücretli), split klima, mini bar (ücretli) bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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GOLDEN LIFE HEIGHTS DELUX SUIT HOTEL
KONUM
Tesis Dalaman Havalimanı'na 65 km, Fethiye şehir merkezine 7 km, Dünyaca ünlü
Ölüdeniz Plajına 1,5 km mesafededir.
ODALAR
Golden Life Heights odalarının tamamı iki yetişkin insan için tasarlanmış olup,
Hisarönün’de sakin bir noktada konumlanmıştır. Tesisin fiziki ve mimari konumu 15 yaş
altı çocuk konaklaması için uygun değildir.
Tüm odalarımızda split klima, bornoz ve havlu terlik, ısıtılmış havlu asacağı, saç kurutma
makinası, LCD TV, telefon, buz makinası, çay ve kahve yapma makinası, mini bar
mevcuttur.
Grand Jakuzi Suitlerde king size yatak, Jakuzi ve özel balkon mevcuttur.
Deluxe odalarda King size yatak ve güneşlenme terası vardır.
Çatı katı odalarda iki ikiz yatak ve özel balkon mevcuttur
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:00)
Snack Servis (11:00-17:00)
Öğle Yemeği (13:00-14:30)
Snack Servis (14:30-15:30) (fast food, patates, salata)
Snack Servis (16:00-17:00) (kek & kurabiye + çay & kahve)
Dondurma (16:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Gece Çorbası (00:00-05:00)

Restoran Bar (13:00-14:30/19:00-21:00) Ana Restoranımızda bulunan konsept
dahilindeki alkollü, alkolsüz içeceklerin servis edildiği barımızdır.
Bahçe Pool Bar (23:00 sonrası ücretli)
Teras Pool Bar (10:00-19:00) (23:00 sonrası ücretli)
Bahçe Havuz (10:00-23:00) Deniz manzarasında konsept dahilindeki alkollü &alkolsüz
içeceklerin servis edildiği barımızdır.
TESİS HAKKINDA
Ölüdeniz kumsalına bakan tepenin yamacına yaslanmış olan Golden Life Heights
suitlerinin hepsi görkemli dağ manzarasının çoğu ise uçsuz bucaksız deniz manzarasının
keyfini sürmektedir. Muhteşem panorama iç ve dış mekanların modern estetiğiyle
birleşmektedir.
Otel,dükkanlar, barlar ve restorantlarla dolu, ünlü Ölüdeniz Plajı'na 8. Fethiye
Limanı'na 12 dakikadır. Hareketli Hisarönü Köyü'ne ise sadece 15 dakikalık yürüyüş
mesafesindedir. Otel resepsiyonu memnuniyetle size taksi çağıracaktır.
Ölüdeniz'de ünlü mavi lagundaki Nicholas Plajı'na (kalkış saat 10.00 ve 11.00,
dönüş saat 16.00 ve 17.00) ücretsiz otobüs servisi vardır.
En yakın havalimanı arabayla bir saat süren Dalaman Uluslararası Havalimanı'dır.
Otelde 135 m2 büyüklüğünde, derinliği 112cm-150 cm olarak değişen bahçe açık yüzme
havuzu ve Akdenizin mavi sularını izlemeye doyamayacağınız 210 m2 genişliğinde,
derinliği 145cm-150 cm olarak değişen sonsuzluk açık yüzme havuzu bulunmaktadır.

Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar
dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10.00-23.00 arası ücretsiz.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 1,5 km mesafededir.

setur.com.tr

GOLDEN LIFE RESORT & SPA
KONUM
Golden Life Resort Hotel & SPA, Fethiye-Ovacık mevkiinde 3.000 m2 alan üzerine
konumlanmış olup toplam 66 odası bulunmaktadır. Dalaman Havaalanı’na 60 km,
Fethiye merkeze 8 km, Ölüdeniz plajına 4 km mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar (21 m²): Odalarda; çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak, uydu
yayını, duş, laminant zemin, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli),
balkon, oda servisi (ücretli), LCD TV, banyo, split klima, uyandırma servisi, kablosuz
internet (ücretsiz), kasa (ücretli) bulunmaktadır.
Jakuzili Odalar (21 m²): Odalarda; çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak,
uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), duş, laminant zemin, kasa (ücretli), uydu
yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon, telefon (ücretli), split klima, mini
bar (ücretli), oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), animasyon, bilardo (ücretsiz), dalış okulu (ücretli), masa tenisi (ücretsiz)
SPA & SAĞLIK
Tesisin SPA merkezinde bulunan hamam, sauna ve masaj imkanları ile rahatlayabilir;
Fitness merkezi ile formunuzu koruyabilirsiniz. Tesiste açık yüzme havuzu, kapalı yüzme
havuzu ve çocuk havuzunda yüzebilir; animasyon ve aktivite imkanları ile eğlenceli bir
tatil geçirebilirsiniz.
Sauna (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), fitness
(ücretsiz)
HAVUZ & PLAJ
Tesisin Golden Sand Beach adında Ölüdeniz'de plajı bulunmakta olup giriş ücretsiz ve
halka açık plajdır. Tesiste kapalı havuz, 2 adet açık havuz ve 1 çocuk havuzu mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Alkolsüz Her Şey Dahil
Açık Büfe Kahvaltı (08:00 – 10:00)
Havuz Bar (Ücretli) (10:00 – 24:00)
Akşam Yemeği (19:30 – 21:30)

*Ölüdeniz Golden Sand Beach'e 4 km mesafe olup tesis tarafından ücretsiz ulaşım
sağlanmaktadır.

Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe şeklinde sunulmaktadır.

Plaja gidiş - dönüş servisi, otopark, plaja giriş, şemsiye, şezlong ücretsiz.

Snack saati, dondurma saati, kek & kurabiye saati ve gece çorbası ile yemek hizmeti
bulunmaktadır.

Tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

Plaja gidiş saatleri: 10:10 - 11:10 - 13:30
Plajdan dönüş saatleri: 16:00 - 17:00

10:00 - 23:00 saatleri arasında tüm yerli içecekler ücretsizdir. Golden Life Resort Hotel
& Spa tesisi alkolsüz konseptte hizmet vermektedir.
- A'la Turka Kitchen & Bar
- A'la Carte Restaurant (Menü üzerinden ücretli olarak hizmet vermektedir.)
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

TESİS HAKKINDA
Golden Life Resort Hotel & SPA hizmetleri ve mevcut konumu ile eğlenceli ve huzurlu
bir tatil geçirmek isteyen misafirlerimize beklentilerinin üzerinde bir hizmet anlayışı
benimsemiştir. Golden Life Resort Hotel & SPA tesisi alkolsüz konseptte hizmet
vermektedir.
Otelde; ütü servisi (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz),
kuru temizleme (ücretli), çamaşırhane (ücretli) olanakları sunulmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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VENTO BOUTIQUE HOTEL
KONUM
Otel, Fethiye Ölüdeniz mevkisinde bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon
Konaklama bedeline yalnızca sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin dahil olduğu
konsepttir.

TESİS HAKKINDA
Ölüdeniz mevkisinde bulunan Vento Boutique Hotel, Fethiye'nin harika doğasıyla sizi
karşılamaktadır. Gün boyu açık havuzun keyfini çıkarabilir, dilerseniz de Fethiye'de tekne
turu, dalış, yamaç paraşütü gibi etkinliklere katılabilirsiniz.
Ücretsiz Hizmetler: İnternet bağlantısı, 24 saat resepsiyon, bahçe, açık havuz, otopark,
bilardo, dart.
Ücretli Hizmetler: Kuru Temizleme, bar, dalış, kano, tekne turu, yamaç paraşütü,
havaalanı servisi.

Kahvaltı (08:00 - 10:00)
Akşam yemeği (19:00 - 21:00)
İki öğün dışında tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
AKTİVİTELER
Dalış, kano, tekne turu, yamaç paraşütü
HAVUZ & PLAJ
Tesis ölüdeniz plajına 3 kilometre mesafededir. Ayrıca bir adet açık yüzme havuzu
bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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BLUE GREEN RESIDENCE
KONUM
Çalış mevkiindeki tesis, Fethiye merkeze 3 km ve Dalaman Havalimanı'na 42 km
mesafede konumlanıyor.
ODALAR
2+1 Odalar
3+1 Odalar
2+1 Pasham Odalar
1+1 Odalar
1+1 Pasham Odalar
Villa Odalar

TESİS HAKKINDA
Fethiye’de hizmet veren Blue Green Residance, ev konforunda sakin ve huzurlu bir
tatil yapmak isteyen misafirlerini Çalış mevkiinde ağırlıyor. Tesis halk plajına yürüme
mesafesinde konumlanıyor.
Geniş bir bahçe içinde yer alan tesisin açık havuzu mevcut. Tesiste rezervasyonla ve
ücretli olarak hizmet veren bir restoran, araç kiralama, bisiklet kiralama, internet erişimi
gibi olanaklarla misafirlerin konforlu bir tatil geçirmeleri sağlanıyor.
Ücretsiz Hizmetler: Lobi, resepsiyon hizmeti, kablosuz internet, bahçe, açık havuz

YİYECEK & İÇECEK
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar
dahilinde yerli alkolsüz içecekler 08:00-22:00 saatleri arasında ücretsiz. Taze sıkılmış
meyve suları ve Türk kahvesi ücretli. Mini bara giriş günü su konuluyor.
Kahvaltı (07:00-10:00)

Ücretli Hizmetler: Snack bar, bisiklet kiralama, telefon ve faks hizmeti, araç kiralama,
su sporları

HAVUZ & PLAJ
Tesis Çalış Plajı'na 300 m mesafede konumlanıyor. Halk plajında alınan tüm hizmetler
ücretli.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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TELMESSOS SELECT HOTEL
KONUM
Tesis, Ölüdeniz merkeze 4 km, Fethiye merkeze 9 km ve Dalaman Havalimanı'na 60 km
mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar (20 m²): Odalarda; teras, uydu yayını, duş, mini bar (ücretli),
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, seramik zemin, oda servisi (ücretli),
LCD TV, su ısıtıcısı, merkezi klima, kasa (ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil

HAVUZ & PLAJ
Tesis, anlaşmalı olduğu özel plaja 5 km mesafede bulunuyor. Tesisin belirlemiş olduğu
saatlerde plaja ücretsiz shuttle servisi bulunuyor. Özel plaja giriş ücretsiz, şezlong,
şemsiye, yiyecek ve içecekler ise ücretli. Havuzda güneş şemsiyesi, şezlong ve minder
ücretsiz.
Aqua park, kaydıraklı havuz, kapalı havuz, açık havuz mevcuttur.
ÇOCUK
Tesise 16 yaş ve altı çocuk misafir kabul edilmiyor.
TESİS HAKKINDA
Hisarönü mevkiinde bulunan Telmessos Hotel, su kaydıraklı açık yüzme havuzu ve
konforlu odaları ile misafirlerine mükemmel bir tatil imkanı sunuyor.

Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Dondurma (15:00 - 15:45)
Aperatifler (Snack Bar) (16:00 - 17:00)
Çay Saati (17:00 - 18:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
Gece Çorbası (23:30 - 24:00)

Otelde; ütü servisi (ücretli), market (ücretli), berber (ücretli), genel alanlarda kablosuz
internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), emanet kasa (ücretli), kuaför (ücretli),
çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, aperatifler, çay saati ve akşam yemeğinde açık büfe
yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz
içecekler 10:00 - 23:00 saatleri arası ücretsiz. Dondurmalar ve ithal içecekler ise ücretli.
AKTİVİTELER
Tesiste 10:00 - 19:00 saatleri arası animasyon etkinlikleri düzenleniyor. Tesiste bulunan
su kaydırakları 11:00 - 12:00 ve 16:00 - 17:00 saatleri arası hizmet veriyor.
Dart (ücretsiz), animasyon, bilardo (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz) mevcuttur.
SPA & SAĞLIK
Tesisin SPA/Wellness bölümünde; Türk hamamı ve masaj ücretli, kapalı havuz ve spor
odası ise ücretsiz olarak hizmet veriyor.
Sauna (ücretli), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), Türk hamamı (ücretli), fitness
(ücretsiz) bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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MAVRUKA HOTEL
KONUM
Ölüdeniz’de bulunan tesis, Dalaman Havalimanı'na 60 km, Fethiye şehir merkezine
12 km, Belcekız Plajı'na 2 dk mesafedir. Fethiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerine
kolayca ulaşabileceğiniz uzaklıktadır. Tatilinizi keyifli ve huzurlu geçirebilmeniz için tüm
detaylar düşünülmüş ve tarzınıza göre tasarlanmıştır.
ODALAR
Havuz, bahçe ve dağ manzaralı odalarımız 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişiliktir. Ayrıca aile
odamız mevcuttur. Standart odalar 25 m² büyüklüğündedir. İki kişilik standart odalarda
çift kişilik tek yatak bulunuyor. Üç kişilik standart odalarda çift kişilik tek yatak ve tek
kişilik ayrı yatak bulunuyor. Banyo, duş, split klima, telefon (ücretli), seramik zemin.
YİYECEK & İÇECEK
Türk ve uluslararası mutfağımızdan özenle seçilmiş damağınıza uygun yemek çeşitlerimiz,
modern mutfağımızda hazırlanıp açık büfe olarak restoranımızda sunulmaktadır.
Pool Bar, Akdeniz sıcaklarında havuzumuzda serinlerken eşsiz dağ manzarası
eşliğinde, zengin yiyecek ve içecek mönü seçenekleri, geceleri müzik ve haftada bir
gün Türk gecesi ile 20:00-23:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz. Teras Bar'ımız,
17:00-02:00 saatleri arasında, eşsiz Akdeniz gecelerinde parlayan yıldızların altında
size keyifle içeceğiniz leziz kokteyller ve sıcak bir ortam sunmaktadır.
Kahvaltı (08:00-10:00), Akşam Yemeği (20:00-22:00)
Oda Kahvaltı konaklamalarda; Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Yarım Pansiyon konaklamalarda; sabah
kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan
tüm içecekler ücretli. Şişeli ı̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk
kahvesi (ücretli), yabancı ı̇çecekler (ücretli).
AKTİVİTELER
Masa tenisi, bilardo, yetişkinler ve çocuklar için açık yüzme havuzu.
TESİS HAKKINDA
Bay, bayan kuaför salonu, yüz bakım maskeleri, el ve ayak bakımları, buharlı cilt bakımları,
masaj (ücretli) profesyonel ürünlerle sizlerin hizmetine sunulmuştur.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 150 m mesafededir.

5

THE TOWER HOTEL
KONUM
Turkuaz sularıyla görenleri büyüleyen Ölüdeniz'de konumlanan The Tower Hotel,
huzurlu konumu ve sunduğu olanaklar ile misafirlerine avantaj sağlıyor.
ODALAR
Otelimiz 70 odalıdır. Odalar; bahçe, dağ ve havuz manzaralıdır. Standart odalar 20-25 m²
büyüklüğündedir. İki kişilik standart odalarda çift kişilik tek yatak bulunuyor. Üç kişilik
standart odalarda çift kişilik tek yatak ve ilave olarak tek açılır-kapanır kanepe bulunuyor.
Balkon, banyo, duş, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, telefon (ücretli),
seramik zemin.
YİYECEK & İÇECEK
Zengin çeşidimizin bulunduğu sabah kahvaltımız, Türk ve uluslar arası mutfağımızdan
özenle seçilmiş, damak tadınıza uygun menümüzün bulunduğu akşam yemeğimiz,
modern mutfağımızda hazırlanıp açık büfe olarak restonımızda sunulmaktadır.
Kahvaltı (08:00-10:00), Akşam Yemeği (20:00-22:00)
Oda Kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Yarım Pansiyon konaklamalarda; sabah
kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde
alınan tüm içecekler ücretli. Şişeli ı̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli), yabancı ı̇çecekler (ücretli).
AKTİVİTELER
Haftada 1 gün mükemmel Türk yemeklerinin ve eğlencelerimizin olduğu Türk Gecemiz
vardır. Masa tenisi ve bilardo oynayabileceğiniz oyun salonumuz mevcuttur. Ayrıca
katılacağınız turlarla adrenalin, eğlence ve keyfi yaşayabilirsiniz.
TESİS HAKKINDA
Otelimiz sizlere şehir kirliliğinden ve gürültüsünden uzakta, doğa ve deniz ile iç içe, güler
yüzlü personeli ile kaliteli bir tatil keyfi sunmaktadır.
Açık havuz, çocuk havuzu, emanet kasa (ücretli), genel alanlarda kablosuz ı̇nternet
(ücretsiz). Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 300 m mesafededir.
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KARBELSUN HOTEL
KONUM
Karbel Sun Hotel, Ölüdeniz’in büyüleyici doğal güzellikleri eşliğinde, konforlu odaları ve
açık yüzme havuzu ile misafirlerine eğlenceli bir tatil sunuyor.
ODALAR
Standart Odalar 15 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik
iki ayrı yatak bulunuyor.
Deluxe Odalar 22 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki
ayrı yatak bulunuyor.
Superior Odalar 15 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki
ayrı yatak bulunuyor.
Banyo, buklet banyo ürünleri, duş, LCD TV, saç kurutma makinesi, split klima, telefon
(ücretli), uydu yayını, seramik zemin.
YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı
Oda Kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Şişeli i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı
i̇çecekler (ücretli).
TESİS HAKKINDA
Açık havuz mevcuttur.
Çamaşırhane (ücretli), genel alanlarda kablosuz i̇nternet (ücretsiz).
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

MİNU HOTEL
KONUM
Fethiye'de şehir merkezinde konumlanan Minu Hotel Fethiye, limana ve yat limanına
yakın mesafede misafirlerini ağırlıyor. Tesis Dalaman Havaalanı'na 55 km mesafede
konumlanıyor.
ODALAR
Standart Balkonsuz Odalar 13 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya
tek kişilik iki ayrı yatak bulunmaktadır. Maksimum 2 kişi konaklamasına uygundur.
Süperior Balkonlu Odalar 21 m2'dir. 3 kişi konaklamasına uygundur. Deluxe Balkonlu
Odalar 17 m2'dir. Çift kişilik odalardır. Aile Odaları 25 m2'dir. 1 Çift Kişilik + 2 Tek Kişilik
Yatak bulunmaktadır. Maksimum 4 kişi kapasitelidir. Odalarda; duş, minibar (ücretli),
uydu yayını, telefon (ücretli), buklet banyo ürünleri, laminant zemin, LCD TV, uyandırma
servisi, split klima, kablosuz internet (ücretsiz), elbise dolabı ve saç kurutma makinesi
mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı (08:00-10:30)
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretlidir. Tesis genelinde alınan
tüm içecekler ücretlidir. Ayrıca Lobi alanında tüm gün boyunca ücretsiz çay, kahve, türk
kahvesi ve kuru pasta ikramları mevcuttur.
AKTİVİTELER
Aksiyon sever tatilciler için paraşüt, binicilik, bisiklet imkanı bulunmaktadır. Dilerseniz
de günübirlik turlara günübirlik turlara (ücretli) katılabilirsiniz. Tesis içerisinde yer alan
hamam, masaj hizmetlerinden faydalanarak rahatlayabilir ve kendinizi yenilenmiş
hissedebilirsiniz. Ayrıca tesiste, keyifli vakit geçirmeniz için canlı müzik bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Tesiste modern bir şekilde tasarlanmış 20 oda yer alıyor. Dilediğiniz zaman yardım
alabileceğiniz 24 saat açık resepsiyon hizmetinin yanı sıra kablosuz internet hizmeti de
bulunmaktadır. Tesiste kahve, çay ve su ücretsizdir. Merkezi konumda olan tesisten, tüm
plajlara ve turistik gezi alanlarına ulaşım bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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SYMBOLA ÖLÜDENİZ BEACH HOTEL
KONUM
Ölüdeniz mevkiindeki tesis, Dalaman Havalimanı'na 60 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Taş Oda Kara Manzaralı
Taş Oda Deniz Manzaralı
Taş Aile Odası Kara Manzaralı
Taş Aile Odası Deniz Manzaralı
Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon
(ücretli), seramik zemin, banyo, split klima, su ısıtıcısı bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon
Kahvaltı (08:00 - 10:00)
Akşam Yemeği (19:30 - 21:30)
Yarım Pansiyon konaklamalarda; sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm
yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
TESİS HAKKINDA
Denize 300 m mesafede bulunan Symbola Ölüdeniz Beach Hotel, kendine özgü taş
mimarisi ile çam ve zeytin ağaçlarının arasında hizmet veriyor.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

CASA MARGOT HOTEL
KONUM
Otel, Fethiye'nin merkezinde bulunmaktadır.
ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini
bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), LCD TV,
çalışma masası, banyo, uyandırma servisi, merkezi klima, terlik, buklet banyo ürünleri
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretli)
HAVUZ & PLAJ
Açık Havuz
TESİS HAKKINDA
Fethiye'nin merkezinde bulunan tesisimiz, özenle döşenmiş mobilyalarla dekore edilmiş
nefes kesici manzaralı odalar sunmaktadır. Casa Margot Hotel konuklara jakuzi, özel
banyo odaları ve lüks bir servisle hizmet vermektedir.
Ütü servisi (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), çamaşırhane (ücretli),
toplantı salonu (ücretli)
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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YACHT BOHEME HOTEL
KONUM
Fethiye, Karagözler’de merkezi bir konumda yer alan tesis, deniz kıyısında bulunuyor.
ODALAR
Classic Odalar (Kara Manzaralı)
Comfort Odalar (Kısmi Deniz Manzaralı)
Loft Odalar (Deniz Manzaralı)
Penthouse Süiti (Deniz Manzaralı)
Aile Odası (Havuz Manzaralı)
Deluxe Odalar (Kısmi Deniz Manzaralı)
Premium Süite (Kısmi Deniz Manzaralı)
TESİS HAKKINDA
Her biri özenle inşa edilmiş odaları ve ortak alanları ile Yacht Boheme Hotel, her köşede
çok güzel fotoğraflık alanlar sunuyor. Huzur ve eğlencenin iç içe geçtiği Yacht Boheme
Hotel, doğayla iç içe bir atmosferde misafirlerini ağırlıyor. Tesisin bahçesinde yüzme
havuzu bulunuyor. Tesisin restoranında Akdeniz mutfağına ait lezzetler sunuluyor.
Ücretsiz Hizmetler: Bisiklet, sigara içilmeyen odalar, engelli misafire uygun olanaklar,
klima, tekerli sandalye kullanımına uygun, internet bağlantısı-kablolu, internet bağlantısı
kablosuz (ücretsiz), kuru temizleme, ütü servisi, çamaşırhane, günlük temizlik, pantolon
ütüsü, faks / fotokopi, bahçe, teras, güneşlenme terası, lobi, 24 saat resepsiyon,
özel giriş / hızlı çıkış, hızlı giriş / hızlı çıkış, konsiyerj hizmeti, tur danışma, döviz alım
/ satım, vale servisi, bagaj odası, hızlı giriş / hızlı çıkış, SPA merkezi, sauna, hamam,
jakuzi, havuz havlusu, havuz bar, SPA olanakları, spa lounge / dinlenme alanı, bisiklet
(ücretsiz), havaalanı servisi (ücretli), servis (ücretli), tesise ait otopark, restoran, restoran
(açık büfe), snack bar, oda servisi

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

YACHT CLASSIC HOTEL
KONUM
Denize sıfır olan tesis Fethiye’nin merkezindedir. Dalaman Havalimanı’na 50 km’dir.
Fethiye merkeze 10 dakika, Telmessos kalıntıları ve Likya Kaya Mezarları'na 15 dakika
yürüme mesafesindedir. En yakın halk plajı Çalış 3,5 km, Ölüdeniz 12 km, Saklı Kent
Kanyonu ise 25 km uzaklıktadır.
ODALAR
Kara Manzaralı Odalar (20 m2)
Yandan Deniz Manzaralı Odalar
Deniz Manzaralı Odalar (20-30 m2)
Deluxe Süitler (30 m2)
Aile Odaları
Penthouse Süitler (50 m2)
YİYECEK & İÇECEK
Oda +K ahvaltı
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretli), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), Türk hamamı (ücretli)
HAVUZ & PLAJ
Açık Havuz
TESİS HAKKINDA
Yacht Classic Hotel, çeyrek asırdır Fethiye'nin merkezinde denize sıfır konumu,
şık dekorasyonu, canayakın servis anlayışı, lezzetli menüsü ve huzur dolu atmosferiyle
hizmet vermektedir. Genel Alanlarda Kablosuz İnternet (ücretsiz)
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sarigerme
Dalaman Havaalanı’na yakınlığı ve modern konaklama tesislerinin hizmete girmesiyle bir anda popülerleşen turizm merkezlerinden biridir.
Sırtını çamlara dayamış Sarıgerme sahilinde, ince kumsalla çamların amansız mücadelesi gözleri kamaştıran bir güzellik sergilemektedir.
Sarıgerme, sahip olduğu Sarsıla Koyu ve Aşı Koyu ile eşsiz bir doğal güzellik sunmaktadır. Oldukça sığ ve temiz olan denizi, çocukların bile
rahatlıkla yüzebileceği derinliktedir. Sarıgerme kumsalının bir iki karış derinlikteki suyunda kilometrelerce yürümek mümkündür. Bilek ve
dizinizi geçmeyen su tabanındaki kumlar, ayaklarınıza doğal masaj yaparken bacak kaslarınızı kuvvetlendirip vücudunuzdaki tüm elektrik ve
stresi alıp götürmektedir. Ayağınızı bastığınız yerde ne bir çakıl taşı, ne de bir yosun parçası vardır.

Marmaris

Marmaris çam ağaçlarına sırtını dayamış doğal limanıyla, palmiye ağaçlarıyla süslenmiş kıyı şeridinin ucundaki mimarisi, eşsiz plajları ve
kristal görünümündeki denizi, yüzme ve her türlü su sporu ile yatçılık için ideal bir tatil beldesidir. Marmaris, Ege Bölgesi’nin en güzel turistik
beldelerinden ve önde gelen yatçılık merkezlerinden birisidir. Sahip olduğu çam ormanları nedeniyle halk arasında “Yeşil Marmaris” olarak
bilinir. Marmaris, doğal olarak çok iyi korunmuş bir liman ve iskele ile dünyanın her tarafından gelecek yatlara hizmet verebilecek yüzlerce
yat kapasiteli marinalara sahiptir. Doğal güzellikler yanında Marmaris, turistlere birçok modern tesis sunmaktadır. Deniz kenarındaki veya
Marmaris içerisindeki lokantalarda yenilen bir akşam yemeğinden sonra, gecenin kalan kısmını Barlar Sokağı’nda yer alan hareketli barlarda,
diskolarda veya gece kulüplerinde geçirebilme imkanı vardır. Marmaris’e yaptığınız ziyareti, birçok farklı seçeneği bulunan çevre gezileriyle
tamamlamanız mümkündür. Bunlar; yarım veya tam günlük, kano turları, at gezintisi, doğa yürüyüşleri, yat turları, köy gezileri, cip safari; Efes,
Pamukkale, Dalyan ve Kaunos gibi bölgeleri ziyaretler şeklinde geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Datca
Datça Yarımadası, özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmiş olması dolayısıyla bozulmamış doğası, 235 km’lik sahil şeridi ve 52 koyu,
zengin flora ve faunası, Knidos antik kenti ile gelecekte en önemli turizm merkezlerinden birisi olmaya adaydır. Eko turizm için geniş olanakları
olan Datça, Bodrum ve Fethiye arasında yoğunlaşan ülkemiz yat turizminin odaklandığı bir yer olarak da tercih edilmektedir. Öte yandan
yörede tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler için trekking, sörf, yelken gibi doğa ve su sporlarının yapılabileceği ideal ortamlara sahiptir.
Sürekli esen rüzgarı sayesinde nemin hissedilmediği bir tatil keyfi sağlaması ve bol oksijeni nedeniyle sağlık turizmi için de ideal bir yerdir.
Datça’da bunların dışında Kızılbük, Hayıtbükü ve Palamutbükü gibi koyları gezebilir, Palamutbükü’nde herhangi bir balık lokantasında balık
yeme keyfini yaşayabilirsiniz. Ayrıca Eski Datça’yı gezerek Datça’nın eski evlerini ya da Yaka Köye giderek taş evleri görebilirsiniz.

Akkaya
Sessiz ve dingin bir balıkçı kasabası iken bugün en gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın Akyaka bölgesi, antik çağlardan günümüze
ev sahipliği yaptığı uygarlıklar kadar büyüleyici doğa harikaları; birbirinden serin nehir ve gölleri, el değmemiş inci gibi koyları ile de sizleri
gerçek güzelliği keşfe bekliyor. Akyaka Plajı, dünyanın sayılı doğal akvaryumlarından biri olan Akyaka Kadın Azmağı, Akyaka Milli Parkı,
Sakartepe Seyir Terası, Çınar Plajı, Sedir Adası, Amazon bölgesi, Akbük Koyu, Idyma Antik Kenti, Değirmen Bükü, Küfre Koyu ve Boncuk Koyu
burada mutlaka görmeniz gereken yerlerden sadece birkaçı… Dilerseniz sörf tutkunlarına yeni bir deneyim yaşatan Kitesurf ile de tatilinizi
renklendirebilirsiniz.

HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA
ROBINSON CLUB SARIGERME PARK
D MARIS BAY
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
GRAND YAZICI CLUB MARMARİS PALACE
ELEGANCE HOTELS INTERNATIONAL
ELITE WORLD MARMARİS HOTEL
GREEN NATURE DIAMOND HOTEL
GREEN NATURE RESORT & SPA
MIRAGE WORLD
JDW DESIGN HOTEL

BEGONVILLE BEACH HOTEL
BEGONVILLE HOTEL
HAWAII HOTEL
BADEM TATİL EVİ
FISKA BOUTIQUE HOTEL
MELEK HOTELS SELİMİYE
PORTAKAL BUTİK HOTEL SELİMİYE
CLASS BEACH HOTEL
SESİN HOTEL MARMARİS
CİHANTÜRK HOTEL
HONEYMOON BEACH HOTEL

ALKAN HOTEL
MERT SEASIDE HOTEL
SUPREME MARMARİS HOTEL
PALM BAY BEACH HOTEL
FLOW DATÇA SURF & BEACH BUTİK HOTEL
ORCEY HOTEL
MAVİ BEYAZ HOTEL
KAYA GUEST HOUSE
ELİF HANIM OTEL & SPA
KERME OTTOMAN PALACE
KERME OTTOMAN GÖKOVA BUTİK APART

HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA
KONUM
176.000 m² alan üzerine kurulmuş, Akdeniz ve Ege’yi birleştiren benzersiz güzellikteki
Dalaman’ın turkuvaz sularının eşlik ettiği, Dalaman Çayı’nın usulca denize döküldüğü
noktada konumlanmış, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ikinci Hilton Resort’u.
Dalaman Uluslararası Havalimanı’na 10 dk. uzaklıkta, Sarıgerme’ye 10 dk. yürüme
mesafesindedir.
ODALAR
Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa’da, tercihleriniz ve ihtiyaçlarınıza yönelik olarak
her biri modern döşenmiş, geniş, banyo ve tuvaleti ayrı konumlanmış, merkezi ısıtma ve
soğutma sistemi, ücretsiz wi-fi bulunan, ütü ve ütü masası, minibar ve LCD TV’ye sahip;
251 Standart Oda
26 Bahçe Manzaralı Aile Odası
4 Engelli Odası
90 Havuza Merdivenle Bağlantılı Deniz Manzaralı Oda
10 Havuza Direkt Çıkışlı Delüks Oda
7 Havuza Direkt Çıkışlı Delüks Aile Odası
6 Bahçe Manzaralı Aile Dubleks Süiti
4 Bahçe Manzaralı Balayı Dubleks Süiti
12 Havuza Merdivenle Bağlantılı Deniz Manzaralı Corner Suite
2 Deniz Manzaralı Hilton Suite
1 Deniz Manzaralı Hilton Suite
1 Deniz Manzaralı Presidential Suite

AKTİVİTELER
Gündüz Aktiviteleri: Su jimnastiği, plaj voleybolu, sokak basketbolu, mini futbol, havalı
tüfek, dart, boccia, aerobic, squash, badminton, plates, step, masa tenisi, 5’i tartan 1’i
toprak zeminden oluşan toplam 6 tenis kortu (özel dersler ve saha aydınlatması, ekstra
hizmetler arasında yer alıyor).
Gece Programı: Amfitiyatroda haftanın her gecesi dans, komedi ve müzik şovları,
ardından Hilton Dalaman’ın seçkin farklı mekanlarında ayrı konseptlerde gösteriler.
Ayrıca ünlü DJ ve sanatçıların da misafirimiz olduğu çok özel etkinlikler...
Disko, konserler, canlı müzik grupları, gala geceleri, karaoke, dans gösterileri, plaj
partileri ve dahası!
Yetişkinler için 1'i ısıtmalı toplam 2 kapalı havuz bulunmaktadır. Çocuklar için ısıtmalı
1 kapalı havuz bulunmaktadır. Ana havuz bahçenin ortasında konumlandırılmıştır.
Bu havuzda animasyon departmanımız tarafından eğlenceli su topu oyunları ve
su jimnastiği organize edilmektedir. Ayrıca yine bu havuzun ortasında bulunan
jakuzide dinlenebilirsiniz. Bu havuzun dışında 2’si çocuk havuzu olmak üzere
5 havuzumuz daha bulunmaktadır.

oda bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Sarıgerme Restoran (ana restoran), Vela Deniz Ürünleri Restoranı, Alize İtalyan
Restoranı, Finesse Hint Restoranı, Tao Uzak Doğu Restoranı ve Teppanyaki,
A'La Turca Türk Restoranı, Breeze Pool Snack Restoranı (havuz bar & aperatif),
Vento Beach Snack Restoranı (plaj bar & aperatif), Citrus Patisserie & Coffee (pastane),
Gözleme Evi, iç alan pastane, Pianoforte Lobi Bar, Rouge Roof Bar ve barlar sokağı.
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SPA & SAĞLIK
SPA merkezi 6000 m² bir alan üzerine kurulmuştur. SPA merkezi otelin zemin katında
bulunmaktadır. Byblis SPA (ücretsiz) ve Elysion SPA (ücretli) olmak üzere 2 adet SPA
bölümünden oluşmaktadır.
İçinde 4 VIP olmak üzere 22 bakım Odası, 2 VIP hamam, 4 sauna, buhar odası, yürüme
ve dinlenme havuzu, güzellik merkezi, kuaför, plates, fitnes salonu mevcuttur.
2 katlı Elysion SPA merkezi’nin 1. katında ıslak zeminler (hamam, sauna, jakuzi vb),
2. katında ise bakım odaları bulunmaktadır. Mimari olarak Roman ve Helen kültüründen
esinlenilmiştir. Mekanlara mitolojik isimler verilmiştir.
ÇOCUK
4-5 yaş grubu çocuklarınıza göre tasarlanmış ve kişisel gelişimlerine yardımcı aktivitelerin
yapıldığı özel grubumuz Groovy Kidz, 6-8 yaş grubu çocuklarınızın ilgisini çekecek
ve Kidz Paradise’dan ayrılmak istemeyecekleri oyun ve yarışmaların düzenlendiği
Cool Kidz, yaşlarına özel aktiviteler ile tadına doyulmaz bir tatil geçirecek 9-11 yaş
grubu için smart kids, 12 - 15 yaş grubu gençler için düşünülmüş, hem sosyal hem de
kişisel programların yapıldığı Teenager, çocuklarınız için benzersiz eğlenme ve öğrenme
deneyimi sunuyor.

TESİS HAKKINDA
Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, 422 adet lüks tasarlanmış odası, 23 adet
yiyecek ve içecek tesisi, 3ü kapalı, 7 açık olmak üzere toplam 10 havuzu, 6 adet tenis
kortu, dalış merkezi, zengin animasyon programı ve bölgenin en büyük SPA’sı ile değerli
konuklarını ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.
Otelin kendine ait 650 m özel plajı ve gün boyunca özel servis almak isteyen misafirler
için tasarlanmış sahil Gazebo evleri bulunmaktadır.
Otel, sadece tatil misafirlerine değil, aynı zamanda 2 katlı ve 1000 kişi kapasiteli kongre
merkezi ile, yerli ve yabancı kongre toplantı gruplarına da Hilton servis standartlarında
ev sahipliği yapıyor.
Tesiste akşam yemeklerinde dress code uygulaması bulunmaktadır.

Bunun dışında ebeveynleri gözetiminde harika vakit geçirebilecek, yaşlarına göre
oyuncaklarla 0-3 happy babies grubuna özel hazırlanmış bölüm. Ayrıca el becerileri
gelişimi için pizza, kurabiye, kek, meyve salatası yapımı, bedensel gelişimler için spor
olimpiyatları, havuz ve plaj oyunları, oyun parkı aktiviteleri, 2-12 yaş aralığındaki
çocuklar için ücretli bebek bakıcısı hizmeti ve tüm küçük misafirlerimiz için Kidz Paradise
içinde bulunan çocuk restoranı, hizmetinizde.
2.500 m² alan üzerine kurulmuş bünyesinde piknik alanı, doğal oyun parkı, sera,
çiftlik hayvanları ve kuş türleri bulunan Carpi’s farm da minik misafirleri beklemektedir.

Otele Giriş Saati
15:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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ROBINSON CLUB SARIGERME PARK
KONUM
Muğla Ortaca Mevkii’nde bulunan tesis deniz, sahil ve ada manzaralı bir yamaçta
yer almaktadır. Ortaca şehir merkezine 20 km, Dalaman şehir merkezine 15 km,
havalimanına 20 km, Sarıgerme’ye 1 km uzaklıktadır. Denize sıfır mesafededir.
ODALAR
284.000 m² alan üzerine kurulu olan tesisin, 296 odası ve ana binada ve yan binada
(Yamaç Süitleri) olmak üzere toplam 6 oda tipi bulunmaktadır.
Odaların çoğu deniz manzaralı ve balkonlu olup, tüm odalarda duş/tuvalet, uydu,
ince ekran TV yayını, direkt hatlı telefon, merkezi klima sistemi (hava şartlarına göre),
mini buzdolabı, fön, makyaj aynası, kasa mevcuttur. Wi-Fi erişimi birçok genel kullanım
alanında ve kısmen odalarda ücretsizdir. Tüm odalar sigara içilmeyen odalardır.
YİYECEK & İÇECEK
Herşey dahil konaklama uygulanan tesiste,Özel temalı açık büfeler, bistro ve gece yarısı
aperatifi, sofra şarabı, bira, meşrubatlar, filtre kahvesi, çay, (şampanya, özel şaraplar ve
tesisin belirlediği bazı özel markalı içecekler dışında) tüm yiyecek (menülü restoranlar
hariç) ve içecekler bar ve restoranların açık olduğu saatlerde fiyata dahildir.
3 Özel Menülü Restoran (Açık havada değişik mekanlarda menü akşamları sunulmaktadır.
Rezervasyonlu ve ücretlidir).

SPA & SAĞLIK
Panoramik spor salonu, Power Plate (ücretli), outdoor WellFit alanı (kullanımı havaya
bağlı), Cycling, Yoga, WellFit®-SPA merkezi.
WellFit®-SPA
Fin saunası, hamam (ücretli) ve buhar banyosu, masajlar (ücretli), Bio Sauna 60°, Dökme
Sauna 90°, kapalı havuz (ücretsiz) ve ısıtmalı.
Grupfitness Step, sırt jimnastiği, Body Styling, Aqua Fit, Outdoorcycling, Hot IRON™,
XCO®, Dance.
ÇOCUK
ROBY Club (Çocuk Kulübü)
Donanım: Oyun odası ve Oyun parkı
Belirli yaş grupları için belirli saatlerde programlar sunulmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Açık Büfe Kapalı Ana Restoran, Özel Menülü Restoranlar (ücretli), Ana Bar, fitness
salonu, hamam (ücretli), sauna ve buhar odalı Spa Merkezi, Bali Evi ve Güzellik Merkezi
(ücretli), açık hava spor alanı, gece kulübü, tenis Kortları, su sporları, plaj voleybol sahası,
tek potalı basketbol sahası, butik (ücretli), açık ve kapalı havuz, tiyatro, market (ücretli).

AKTİVİTELER
Şık ve stil dolu bir atmosferde eğlence, tiyatro’da kaliteli akşam şovları, stil dolu partiler,
Gastrotainment (gastronomi ve animasyon), “bar ve dans”, gece kulübü, ChillOut
saatleri, canlı müzik.
Spor Animasyon
Küçük/büyük sportif yarışmalar, plaj voleybolu, futbol sahası, tek potalı basketbol
(tüm programlar hava durumuna göre değişebilir).
Su Sporları
Katamaran veya rüzgar sörfü kullanma lisansı olması durumunda ücretsizdir. (kurslar
ücretlidir). Stand Up Paddling (ücretlidir).
Tenis
8 adet toprak zeminli tenis kortu. Saha ve raket (HEAD marka) kullanımı (ücretsiz) tenis
topu (ücretli). Tenis kursu verilmektedir (ücretli).

Otele Giriş Saati
15:00
Otelden Çıkış Saati 11:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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D MARIS BAY
KONUM
Ege ve Akdeniz'in kesiştiği harika manzaraya yamaçların tepesinden bakan ve Datça
Yarımadası'nın en özel konumunda yer alan D Maris Bay, etrafı volkanik sıra dağlar,
yemyeşil çam ormanları ve sayısız küçük adayla çevrili, gözlerden uzak ve doğanın
beşiğindeki konumuyla misafirlerine huzur vaadetmektedir. Toplam 156.000 m2 alanda
hizmet veren otel Dalaman Uluslararası Havalimanı’na 130 km, Bodrum Havalimanı’na
155 km ve Marmaris şehir merkezine ise 35 km uzaklıktadır.
Otele ait helikopter ile tesise havalimanlarından 25 dakikada ulaşmak mümkündür.
ODALAR
D Maris Bay her biri nefes kesici dağ veya deniz manzarası bulunan, her biri lüks, zarif
ve modern bir şekilde döşenmiş 194 oda, bir adet dubleks Presidental Suit ve bir adet
Villa’ya sahiptir. 25 m2’den başlayıp 310 m2’ye kadar uzanan farklı her kategorideki
odalar “akıllı oda” (dokunmatik kontrol paneli sistemi ile) olarak tasarlanmıştır. Klasik
deniz manzaralı odalar haricinde her odalarda balkon veya teras bulunmaktadır. Belirli
kategorilerde deniz veya dağ manzaralı küvetler bulunmaktadır.
Odalarda sunulan diğer hizmetler: küvet ya da duş, saç kurutma makinesi, telsiz direkt
hat telefon, kablolu ve kablosuz internet, 42 inch LED TV, uluslararası kanallar ve
ayarlanabilir merkezi iklimlendirme, yerden tavana ses geçirmez cam, ahşap zemin, kasa
(suit odalarda), ünlü İtalyan parfüm tasarımcısı Laura Tonatto tarafından özel olarak
üretilen buklet malzemeleri, bornoz ve terlik, günde iki kez kat hizmetleri servisi, mini
bar (ücretli), 24 saat oda servisi (ücretli).
YİYECEK & İÇECEK
D Maris Bay; Dünyaca meşhur şeflerin tariflerinden örnekler sunan 5 gurme restoranı
Zuma, Manos, La Guerite, Maris Kitchen ve Nusr-Et ile misafirlerine hizmet vermektedir.
Otelin üçüncü katında bulunan The Terrace, sabah kahvaltılarında hizmet verirken; oda
servisi 24 saat boyunca misafirlere hizmet vermektedir. Otelin ana plajında 2018 sezonu
itibariyle hizmet vermeye başlayan The Bay Lounge’un yanı sıra otelin farklı noktalarına
dağılmış 2 adet lounge ve 8 adet bar bulunmaktadır.

AKTİVİTELER
Su sporu meraklıları için bir çok alternatife sahip olan D Maris Bay, profesyonel eğitmen
ve teknik ekipmanları ile de misafirlerine ayrıcalıklı bir hizmet sunmaktadır. Su kayağı,
kano, paddle board, wakeboard, uluslararası yelken okulu işbirliğindeki yelken ve sörf
merkezi, sertifikalı su altı dalış merkezi misafilerin faydalanabileceği hizmetlerden
bazılarıdır. Tüm su sporları aktiviteleri ekstra ücretlendirilmektedir.
Spor ve fitness severler için uzun, ince, sağlıklı ve atletik vücutlar yaratmayı hedeflleyen
Bodyism, Londra’dan gelen kişisel eğitmenler ile sağlıklı ve atletik vücutlar yaratmak
üzere geliştirilmiş ders alternatiflerini deneyimlemeye misafirleri bekliyor.
Toprak alternatifi de dahil olmak üzere üç tenis kortu ile hizmet veren tenis okulu ise gün
boyunca tenis öğrenmek ya da tatilde tenis oynamak isteyen tüm misafirlerin hizmetine
açık.
SPA & SAĞLIK
Ege ile Akdeniz’in birleştiği yerde, denizin berrak sularına hakim konumda, günlük
stresten uzak ve büyülü çam ormanlarıyla çevrili bir Mytha Spa, D Maris Bay’de
misafirlerini bekliyor.
Ruhun ve vücudun yenilenmesi için hassas ve huzurlu bir ortamda, 360 derece sağlıklı
yaşam yaklaşımıyla Mytha Spa, kişiselleştirilmiş tedaviler ve avangart teknikleriyle
bütünsel bir SPA deneyimi sunuyor.
Profesyonel terapistlerden oluşan uzman ekibi ve sundukları eşsiz bakım ile Mytha Spa,
mistik Türk hamamı, 12 adet tam donanımlı bakım odası, kapalı havuzu ve dinlenme
alanları ile bölgenin muhteşem panaromik manzarasına sahiptir.
TESİS HAKKINDA
D Maris Bay samimi ve sakinlik hissi veren 195 oda ve villadan oluşmaktadır. Her bir oda
çağdaş dekor ve özel dokunuşlarla zenginleştirilmiştir. Denizin ve dağların büyüleyici
manzarasının lüksle bütünleştiği D Maris Bay'ı tanımlamak için şu kelimeler yeterlidir:
sıcak ve cömert Akdeniz misafirperverliği.
Beş farklı konseptte beyaz kumsala sahip otelde; Mytha Spa ile şehrin yorgunluğundan
sıyrılabilir, bölgenin lezzet öncüsü dünyaca ünlü Zuma, Nusr-Et, Manos, La Guerite
ve gün boyu nefis lezzetler sunan Maris Kitchen'da yeme-içme ve eğlencenin tadını
çıkarabilir, Bodyism ile tatil ile sağlıklı yaşamı birleştirebilir veya otelin sahip olduğu özel
yapım Alia Open Sea tekne ile koyları keşfe çıkabilirsiniz.

Otele Giriş Saati
15:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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GRAND YAZICI CLUB TURBAN
KONUM
En yakın şehir merkezi İçmeler’e 2 km, Marmaris’e 6 km, Dalaman Havalimanı’na
90 km mesafede ve denize sıfırdır. Mavi bayraklı plajında 2 adet iskele bulunmaktadır.
Transfer süresi 75 dakikadır.
ODALAR
Toplam 543 oda bulunmaktadır.
Rezidans-Ana binada 5 Junior Suit, 2 Executive Suit, 4 Deluxe Suit, 1 Corner Suit,
5 Engelli Odası, 142 Standart Oda ve 160 Superior Standart Oda mevcuttur.
Villa Odaları ise 21 Marine Suit, 3 Junior Suit, 93 Villa Suit, 64 Standart ve
43 Family Oda’dır.
Bütün odalarımızda çay&kahve set-up, terlik,wi-fi internet kullanımı (otelimiz, internet
hizmet sağlayıcılarından doğabilecek kesintiler nedeniyle sorumlu tutulamaz) ve dijital
kasa ücretsiz sunulmaktadır. Minibar, alkolsüz içecekler ve bira bir kereye mahsus giriş
günü, su hergün doldurulmaktadır. Tüm odalarda balkon ve/veya teras, saç kurutma
makinesi, küvet ve / veya duşa kabin, direkt telefon, LED ekran TV ve merkezi klima
mevcuttur. Oda temizliği günlük yapılmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Ultra her şey dahil sisteminde; Kahvaltı, Öğle ve Akşam Yemeği Ana Restoranda Açık
Büfe şeklindedir. İlave olarak Öğle yemeği outletlerde Snack Menü olarak masaya servis
ve/veya self servis şeklindedir. 24 saat ücretsiz alkollü ve alkolsüz yerli ve bazı ithal
içecek hizmeti sunulmaktadır. UAI da belirtilmeyen ithal içkiler ve kaliteli şaraplar ekstra
ücrete tabidir. Ayrıca mini bar standardı dışında arzu edilen alkollü içecekler ekstra
ücrete tabidir.
Kahvaltı (07:00-10:00), geç kahvaltı (10:00-10:30), öğle yemeği (12:30-14:00),
snack/outlet (12:30-15:00), pastane (11:00-17:30), akşam yemeği (18:30-21:00),
çay & kahve (10:00-00:00), gözleme (11:00-17:30).
Restoranlar
Ege Restoran: Kapalı alanı ve terası bulunan Ege Restoranta, kahvaltı, öğle ve akşam
yemekleri, dünya mutfaklarının eşsiz tatları tematik dekorasyonlarla açık büfe de
sunulmaktadır.
Snack Restoranlar
Otel Yönetimi tarafından belirlenecek outletlerde Snack menü olarak masaya servis ve/
veya self servis şeklinde hizmet verilmektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Gözleme: Geleneksel Türk gözleme çeşitleri self servis olarak sunulmaktadır.
Limon Cafe: Zengin Pastane ürünleri ve dondurma self servis olarak sunulmaktadır.
Mantar Evi: Çocuklara hizmet veren özel konsept restoran.
A'La Carte Restoranlar
Steak House, La Pergola İtalyan Restoran ve Mavi (Balık) Restoran (rezervasyonlu ve
ücretlidir.)
Çin Restoran ve Kebap House (rezervasyonlu ve ücretsizdir.) Minimum 7 gecelik
konaklama süresinde 1 kez rezervasyon hakkı bulunmaktadır.
Oda Servisi : 21:30-06:30 (ücretlidir)
Barlar: Timeless Bar, La Pergola Bar, Coffee Corner, Beach Bar, Pool Bar.
AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Havuzlar, kapalı havuz, masa tenisi, beach volley, su jimlastiği, dart,
fitness center, günlük animasyon programı ve canlı müzik, temalı partiler, Aqua park
(3 bantlı), tenis court.
Ücretli Aktiviteler: SPA Center, oyun salonu, bilardo, masaj, tenis kortu aydınlatması.
TESİS HAKKINDA
Marmaris’in masmavi sularını gözlerinizin önüne seren konumu, çam kokuları ve kuş
sesleriyle bütünleşmiş doğasıyla, aradığınız huzuru bulacağınız yer. Grand Yazıcı
deneyimi ve birikimini günümüzün trendleri ve zevkleriyle buluşturan atmosferi ise size
birinci sınıf tatil keyfini yaşatacak. Hem dinlenmeyi hem eğlenmeyi hayal ediyorsanız,
Grand Yazıcı Club Turban adeta sizin için özenle saklanmış bir cennet.
Havuzlar: Ana (aktivite) Havuz (1250 m2/150 cm), Çocuk Havuzu (20 m2/25 cm), Aqua
Havuz termal su (120 m2/110 cm), Çocuk Kulübü Havuzu (100 m2/45 cm), Relax Havuz
(400 m2/150 cm), Kapalı Havuz: (100 m2/140 cm), Marin Suite Havuzu: (85 m2/150 cm)
Sadece Marine Suite konaklamalarında kullanım hakkı.
Spa Beauty & Wellness & Fi̇tness Merkezi: 1100 m2’lik alana yerleşik olup esas olarak iki
farklı tür hizmet sunmaktadır.
Ücretsi̇z Hi̇zmetler: Sauna, buhar odası, kapalı havuz (Termal su ), jimnastik salonu
sadece 14 yaş üstü misafirler için) ve servis talep edilmemek üzere Türk hamamı.
Ücretli Hizmetler: 1’i VIP sınıf (2 kişilik) olmak üzere 10 masaj odası, kese ve köpük
masajı sunan geleneksel Türk hamamı, ayrıca muhtelif oryantal, medikal, lüks ve lokal
masajlar sunulmaktadır. Çeşitli yüz ve vücut bakımlar, el-ayak bakımları (manikürpedikür) ve uniseks kuaför hizmetleri de sunulmaktadır.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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GRAND YAZICI CLUB MARMARİS PALACE
KONUM
Dalaman Havaalanı’na 90 km, Bodrum Milas Havaalanı’na 140 km uzaklıktadır. Ayrıca
Bodrum-Çamlık arası hidrofil tekne seferleri ve Marmaris-Rodos arası katamaran
servisleri bulunmaktadır.
ODALAR
Standart Oda: Maksimum 3 kişi kapasiteli odalar, 1 çift ve 1 tek kişilik yataktan
oluşmaktadır. Odalarda banyo ve balkon bulunmaktadır.
Standart Club Oda: Maksimum 3 yetişkin ve 1 çocuk kapasiteli odalar 1 çift, 1 tek kişilik
yatağa sahiptir. Odalarda 1 adet konforlu ilave yatak kullanılabilir.
Aile Odaları: Deniz ya da orman manzaralı odalar maksimum 4 yetişkin ve 1 çocuk
kapasitelidir.
Odalarda çay&kahve setup bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Dünya mutfaklarından tadına doyulmaz lezzetler, her damak tadına hitap eden
seçenekler, açık-kapalı restoranlar ve Snack Restoran sizi bekliyor.
Ayrıca isteğinize göre tercih edebileceğiniz Türk A'La Carte Restoran, İtalyan A'La Carte
Restoran ve Balık A'La Carte Restoran'da yemek keyfini yaşayabilirsiniz (ücretli).
Dondurma öğle ve akşam yemeklerinde 1’er saat olmak üzere restoran alanında ücretsiz
servis edilmektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Hamam, sauna, bilardo, dart, boccia, mini golf, masa tenisi, mini
futbol, mini basketbol, plaj voleybolu, su parkı, çocuk kulübü (04-12 yaş), gündüz
animasyonu, gece animasyonu, kano, su bisikleti, rüzgâr sörfü (lisansı olanlar için),
şezlong, şemsiye, minder, plaj havlusu (günde 1 defa).
Ücretli Aktiviteler: SPA merkezi, masaj, güzellik merkezi, kuaför, jet ski, buz pateni,
banana, sürat motoru, hamburger, parasailing, dondurma (1 hafta ücretsiz), kasa
(odalarda), bisiklet kiralama, araba kiralama, bebek bakıcılığı, geç çıkış (müsaitliğe bağlı),
çamaşır, kuru temizleme, tenis kortu, tenis eğitmeni, hemşire, doktor, dalış, adrenalin
sporları, mini market, kuyumcu, deri mağazası, hediyelik eşya, butik ve A'La Carte
Restoranlar.
SPA & WELLNESS
Sauna, buhar odaları, masaj terapileri ve hamamın sakin atmosferinde huzur bulabilir
kaslarınızdaki gerginliği üzerinizden uzmanların masajlarıyla atabilirsiniz.
ÇOCUK
Mini Club 04-12 yaş arası çocuklar için hizmet vermektedir.
TESİS HAKKINDA
Marmaris İçmeler’in çam kokularıyla dolu, el değmemiş doğasının ortasına kurulu
Club Marmaris Palace, yüksek konforlu bir tatili dilerseniz VIP hizmetleriyle ilginize
sunuyor.
Odalarda bulunan emanet kasa ücretsizdir.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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ELEGANCE HOTELS INTERNATIONAL
KONUM
Siteler mevkiinde Bulunan Tesis Dalaman Havaalanı'na 95 km, şehir merkezine 2 km
uzaklıkta olup, denize sıfır konumda yer almaktadır.

AKTİVİTELER
Dünya standartlarında oluşturulmuş ve komplike spor aletleri ile donatılmış Life SPA &
Wellness’ın kapıları sizler için günün 12 saati açıktır.

ODALAR
Standart Odalar 21 m² olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar.

Ücretsiz Aktiviteler: Animasyon, bilardo, masa tenisi, buhar banyosu, fitness, jakuzi,
sauna, Türk hamamı.

Odalarda duş, internet wi-fi (ücretsiz), kasa, küvet, merkezi klima, minibar (ücretli),
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli) ve TV bulunmaktadır. Zemin halıdır.

Ücretli Aktiviteler: Banana, jet ski, kano, rüzgar sörfü, masaj, SPA Center.

Standart odaların bazılarında da ve deniz manzaralı ve suit odalarda zemin seramiktir.

ÇOCUK
Çocuk havuzu, çocuk kulübü, oyun bahçesi ve animasyon mevcuttur.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00)
Öğle Yemeği (12:00-13:30)
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Çorba Servisi (23:00-23:30)
Snack Servis (12:00-16:00)
Çay Saati (17:00-18:00)

TESİS HAKKINDA
Marmaris’in eşsiz güzelliğini, 5 yıldız konforuyla verdiği “butik hizmetle” birleştiren
Elegance Hotels International, eşsiz güzellikteki delux odalarında misafirlerine hayal
ettiklerinin çok ötesinde bir konfor sunmaktadır. Marmaris’te tatil yapma ayrıcalığını
yaşarken, hayallerinizin nasıl gerçeğe dönüştüğünü siz bile inanamayacaksınız.

Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde
yerli alkollü alkolsüz içecekler 09:00-00:00 arası ücretsizdir.

Odalarda ve genel alanlarda wi-fi ücretsizdir.

Dondurma, şişeli içecekler, taze sıkılmış portakal suyu ve yabancı içecekler ücretlidir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Açık yüzme havuzu, relax havuz, jakuzi (fitness center’da) bulunmaktadır.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Ücretli hizmetler: Doktor, çamaşırhane, kuaför, kuru temizleme, ütü servisi.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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ELITE WORLD MARMARİS HOTEL
KONUM
Elite World Marmaris Otel, Marmaris İçmeler mevkiinde konumlanmış olup toplam
93 deluxe odası bulunmaktadır. Dalaman Havaalanı’na 90 km, Marmaris’e 7 km, ünlü
İçmeler Özel Plajı’na 40 m mesafededir.
ODALAR
Deluxe Odalarda maksimum 2 yetişkin konaklar.
Balkon, duş, i̇nternet wireless (ücretsiz), kasa (ücretsiz), kahve set-up, minibar
(su ücretsiz olarak bulunmaktadır), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi,
split klima, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), uydu yayını, seramik zemin.
YİYECEK & İÇECEK
(07:30-10:30) Açık Büfe Kahvaltı
(12:30-14:00) Öğle Yemeği
(19:00-21:00) Akşam Yemeği

AKTİVİTELER
Bilardo, canlı müzik, dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), SPA merkezinde kendinizi
rahatlatabilir ve profesyoneller eşliğinde masajlardan ücretli olarak yararlanabilirsiniz.
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), Türk
hamamı (ücretsiz).
TESİS HAKKINDA
Elite World Marmaris Otel, +14 Yaş üzeri çocukları kabul etmekte olup yetişkin oteli
olarak hizmet vermektedir.
Çamaşırhane (ücretli), genel alanlarda wireless (ücretsiz), kuaför (ücretli), kuru temizleme
(ücretli), ütü servisi (ücretli).

Bar & Cafe (ücretli)
(10:00-00:00) The Palm Bar
(10:00-00:00) Coffee Company
(14:30-17:00) Snack Büfe
Herşey Dahil
Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemekleri herşey dahil olup taze sıkılmış
portakal suyu (kahvaltıda ücretsiz), Türk kahvesi (ücretsiz), yabancı içecekler (ücretli).
L’oliva A'La Carte Restoran (Zengin Menü Şeçenekleri)
A'La Carte Restoran, 19:30-12:00 saatleri arasında rezervasyonlu olup menü üzerinden
ücretli olarak hizmet vermektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 40 m mesafededir.
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GREEN NATURE DIAMOND HOTEL
KONUM
Green Nature Diamond Otel, Marmaris merkeze 1 km mesafede olup 40.000 m2 alan
üzerine konumlanmıştır. İçmeler’e 7 km, Dalaman Havaalanı'na 90 km, denize sıfır
mesafede olup aradan yaya yolu geçmektedir.
ODALAR
Standart Kara Manzaralı Oda 28-32 m2 olup maksimum 3 yetişkin konaklayabilir.
Standart Deniz Manzaralı Oda 28-32 m2 olup maksimum 3 yetişkin konaklayabilir.
Standart Kısmi Deniz Manzaralı Oda 28-32 m2 olup maksimum 3 yetişkin konaklayabilir.
Aile Odası Bağlantı kapılı Odada maksimum 3+1 kişi konaklayabilir.
Balkon, kasa (ücretsiz), merkezi klima, minibar (sadece alkolsüz içecekler, ücretsiz),
saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, çay ve kahve setup (ücretsiz), telefon (ücretli), uydu
yayını, parke zemin.
Tüm odalarda minibar günlük alkolsüz soft içecekler ile (yalnızca 1 defa) doldurulur.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-10:30)
Pastane (12:00-18:00)
Dondurma Servisi (12:00-18:00)
Snack Büfesi (12:00-16:00)
Gözleme (12:00-16:00) (haftada 6 gün)
Öğle Yemeği (12:00-13:30)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Çocuk Büfesi (18:00-19:00)
Çorba (23:00-00:00)
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Kış Döneminde Tesis oda kahvaltı olarak hizmet vermektedir.
Dondurma (ücretsiz), şişeli i̇çecekler (ücretli), t.s portakal suyu (ücretli), yabancı i̇çecekler
(ücretli).
A'La Carte Restoranlar
Rubino A'La Carte Restoran
Sapphire A'La Carte Restoran
Diamente A'La Carte Restoran
A'La Carte Restoranlar 7 gece ve üzeri konaklamalarda sadece bir defa ücretsiz olup
ikinci ve üzeri kullanımlar ücretlidir.
AKTİVİTELER
Tesiste yetişkinler ve çocuklar için özel aktiviteler yapılmakta olup gün boyu sürmektedir.
Aerobik (ücretsiz), animasyon, banana (ücretli), bilardo (ücretli), dart (ücretsiz), jet ski
(ücretli), masa tenisi (ücretsiz), rüzgar sörfü (ücretli), su altı dalış (ücretli), su kaydırağı,
mini club (4-12 yaş), bebek bakıcılığı (ücretli), açık ve kapalı havuz, oda servisi-24 saat
(ücretli).
SPA merkezinde masaj, güzellik merkezi, kese, köpük, jakuzzi, şoklama havuzu ve relaks
odası ücretli olarak hizmet vermektedir.
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), jakuzi (ücretli), masaj (ücretli), sauna
(ücretsiz), SPA Center (ücretsiz), şok havuzu (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz).

Barlar
Lobi Bar (00:00'dan sonra ücretli) (10:00-00:00)
Havuz Bar (10:00-18:00)
Havuz Snack Bar (10:00-18:00)
Teras (19:00-23:00)
Spa& Juice Bar (ücretli) (08:30-21:00)
English Pub (ücretli) (13:00-01:00)
Servis Bar (07:00-10:30)
Servis Bar (12:00-13:30)
Servis Bar (19:00-21:00)
Il volo Sahil Bar (ücretli) (09:00-01:00)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde
yerli alkollü alkolsüz içecekler saat 10:00-00:00 arası ücretsizdir.

TESİS HAKKINDA
Ege ve Akdeniz’in birbirini kucakladığı, yemyeşil ormanların maviyle bütünleştiği
Marmaris ve bütün bu güzelliklerden adını almış olan Green Nature Diamond Otel,
yenilikçi ve yaratıcı bir stille lüksü bir arada sunarak, sıcak ve kaliteli hizmet anlayışı ile
konuklarını ağırlamaktadır.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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GREEN NATURE RESORT & SPA
KONUM
Green Nature Resort & Spa, Marmaris Siteler mevkii’nde, 32.000 m2 alan üzerinde
konumlanmıştır ve tesiste toplam 631 oda bulunmaktadır.
Marmaris şehir merkezine 3 km, Muğla şehir merkezine 55 km ve Dalaman Havaalanı’na
90 km mesafededir.
ODALAR
Club Standart Oda 20 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklayabilir.
Club Aile Odası 40 m2 olup maksimum 4 yetişkin konaklayabilir.
Resort Standart Oda 26 m2 olup 2 yetişkin + 1 çocuk konaklayabilir.
Resort Aile Odası 45 m2 olup maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk konaklar konaklayabilir.
Aile Odaları ara kapılı 2 Odadan oluşmaktadır.
Duş, küvet, oda servisi (ücretli), telefon (ücretli), TV uydu yayını, halı zemin.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00)
Geç kahvaltı (10:00-11:00)
Öğle Yemeği (12:00-13:30)
Snack Servisi (12:30-16:30)
Çay Saati (17:00-18:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Gece Çorbası (23:00-00:00)

SPA & SAĞLIK
Tesisteki SPA Merkezinde hamam, kapalı havuz, fitness center ve sauna ücretsiz,
hamamda alınan masaj, kese, vücut bakımları ile buhar odası ve jakuzi ücretli hizmet
veriyor.
Buhar banyosu (ücretli), jakuzi (ücretli), sauna (ücretsiz), SPA Center (ücretli), Türk
hamamı (ücretsiz).
ÇOCUK
Tesiste 04-12 yaş arası çocuklar için 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arası mini
club ve her gece hizmet veren mini disco bulunuyor.
Bakıcı (ücretli), çocuk kaydırağı, mini club, oyun bahçesi.
TESİS HAKKINDA
Green Nature Resort & SPA, Çam ormanlarının yanında, yeşillikler içinde kaliteli bir tatil
isteyen misafirler için mükemmel bir tercih olacak.
Green Nature Resort & SPA, denize 450 mt. uzaklıkta özel plajında hizmet vermektedir.
Wifi internet sadece lobby alanında ücretsiz olarak kullanılmaktadır.
Çamaşırhane (ücretli), kuru temizleme (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi
(ücretli).

Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar
dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-00:00 saatleri arası ücretsiz.
Resort Lobby Bar’da 00:00’ten sonra ücretli. Türk kahvesi, taze sıkılmış meyve suları,
şişe ve import içecekler ücretli. Minibara girişte iki şişe su konuluyor. Tesisin konsept
saatlerinde değişiklikler olabilir.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Şişeli i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış portakal suyu (ücretli), Türk kahvesi (ücretli),
yabancı i̇çecekler (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 450 m mesafededir.
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MIRAGE WORLD
KONUM
İçmeler mevkiindeki tesis, Marmaris merkeze 9 km ve Muğla Dalaman Havaalanı’na
90 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar 20 m² büyüklüğündedir.
Balkon, banyo, duş, kablosuz i̇nternet (ücretsiz), LCD TV, minibar su (ücretsiz), split
klima, telefon (ücretli), uydu yayını, seramik zemin.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-11:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Snack (12:00-17:00)
Kahve & Kek (17:00-18:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Gece Çorbası (00:00-01:00)

AKTİVİTELER
Aerobik, animasyon, dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), dalış okulu (ücretli).
SPA & SAĞLIK
Tesisin SPA ve Wellness bölümünde, hamam, sauna, masaj, kese ve vücut bakımı gibi
olanaklar bulunuyor.
Fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), SPA Center (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz).
ÇOCUK
Bakıcı (ücretli) ve mini club.
TESİS HAKKINDA
Tesis, denize 80 m mesafede bulunuyor. Plajda şezlong, şemsiye ve minder ücretsizdir.
Açık havuz ve kaydıraklı havuz mevcuttur.
Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretli), fotoğraf servisi (ücretli),
genel alanlarda kablosuz i̇nternet (ücretsiz), kuaför (ücretli), market (ücretli).

Herşey Dahil (00:00'a kadar)
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-00:00 saatleri arasında ücretsiz.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), türk kahvesi (ücretli), yabancı
içecekler (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 80 m mesafededir.
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JDW DESIGN HOTEL
KONUM
JdW Design Hotel, Marmaris-Siteler mevkiinde 1.600 m2 alan üzerine konumlanmış
olup toplam 70 odası bulunmaktadır. Dalaman havalimanına 90 km, Marmaris şehir
merkezine 1 km, denize 20 m mesafededir.
ODALAR
Dizayn Odalar 27 m2' dir. Deniz ya da şehir manzaralıdır. Mini barlar giriş günü full olup
ücretlidir. Arzu edildiğinde çocuk veya yetişkinler için ekstra yatak eklenebilen standart
odalarımızın maksimum konuk sayısı 3 kişidir.
Highend Dizayn Suit Odalar 55 m2' dir. Yatak odası ve oturma odası olmak üzere iki
ayrı odadan oluşmaktadır. Her iki odada ayrı ayrı 2 Led Smart TV, Bose Apple Docking
Station , 2 klima, 1 adet mini bar ve su ısıtıcı bulunmaktadır. Suit odalarda 4 yetişkin,
2 yetişkin + 2 çocuk ya da 3 yetişkin+1 çocuk olmak üzere 4 kişi konaklayabilir
YİYECEK & İÇECEK
07:30-10:00 Kahvaltı
10:00-11:00 Geç Kahvaltı
19:30-21:30 Akşam Yemeği (ücretli)

ÇOCUK
Çocuklar için tesis içinde çocuk bahçesi yer almaktadır.
Çocuk havuzu genel havuzdan ayrı bir alanda olup ebeveynlere göz teması ile çocuklarını
takip edebilirler.
TESİS HAKKINDA
Ege'nin ve Akdeniz'in birbirine kavuştuğu eşsiz bir konumda bulunan Marmaris'te
denize sadece 20 metre uzaklıkta özel bir tesis. Büyük şezlonglarla çevrili açık yüzme
havuzu ile konuklarına nezih bir atmoster sunmaktadır.
Otel'in tüm alanları Green Star kritelerine uygun, doğaya duyarlı olarak tasarlanmış ve
inşa edilmiştir.
Tasarım ve dekorasyon ödüllü olan otelimiz kategorisinde farklı bir çizgiye sahiptir.

Barlar;
07:30-00:00 Coffe House
07:30-01:00 JdW Ambience Bar
07:30-01:00 Pool Bar
Oda Kahvaltı;
Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Şişeli i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz),
yabancı i̇çecekler (ücretli).
JdW A'La Carte Restoran (Osmanlı/İtalyan/Uluslararası Mutfak) menü üzerinden ücretli
olarak kullanılmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 20 m mesafededir.
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BEGONVILLE BEACH HOTEL
KONUM
Tesis, Dalaman Havalimanı'na 90 km, Marmaris merkez’e 1 km mesafededir.

AKTİVİTELER
Su sporları (ücretli), rent a car (ücretli), hamam, sauna (ücretli).

ODALAR
Toplamda 60 adet oda bulunmaktadır.
Standard Kara Manzaralı Oda
Yandan Deniz Manzaralı Oda
Premium Direkt Deniz Manzaralı Oda

TESİS HAKKINDA
Gün boyu deniz, güneş ve kumun tadını çıkartırken herşey dahil hizmet anlayışı ile
unutulmaz bir yaz tatili geçirme imkanını yakalayacaksınız.
Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), wireless (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli).

Balkon, split klima, telefon, TV (uydu), minibar (2 şişe su girişte), saç kurutma makinesi,
duş (kabin), güvenlik kasası (ücretsiz), wi-fi (ücretsiz).
YİYECEK & İÇECEK
Herşey dahil
Erken Kahvaltı (07:00-07:30)
Kahvaltı (açık büfe) (07:30-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-11:00)
Taze Sıkılmış Portakal Suyu (extra)
Öğle Yemeği (açık büfe) (12:30-14:00). Günün Çorbası (öğle), ana yemek, garnitür,
soğuk meze, salata ve tatlı çeşitleri, meyve büfesi.
Snack Fast Food + Dondurma Servisi (16:00-17:00)
Akşam Yemeği (açık büfe) (19:30-21:00). Günün Çorbası (öğle), ana yemek, garnitür,
soğuk meze, salata ve tatlı çeşitleri, meyve büfesi.
Gece Çorbası (22:30-23:00)
Lobi/Beach Bar: Yerli alkolü ve alkolsüz i̇çki (rakı, votka, cin, viski, fıçı bira, meşrubatlar,
şarap (kırmızı & beyaz), meyve suyu (taze portakal meyve suyundan hariç), çay, elma
çayı, kahve).
23:00'da herşey dahil sistemimiz bitmekte olup bu saatten sonra yapılan harcamalar
ekstraya tabidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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BEGONVILLE HOTEL
KONUM
Marmaris merkezdeki tesis, Marmaris merkeze 1 km, Muğla şehir merkezine 50 km,
Dalyan merkeze 70 km ve Dalaman Havalimanı’na 90 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Standart odalar 32 m2 büyüklüğündedir.
Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak bulunuyor.
Suit odalar 40 m2 büyüklüğündedir.
Odalarda çift kişilik tek yatak ve tek kişilik ayrı yatak bulunuyor.
Aile Odaları 40 m2 büyüklüğündedir.
Odalarda 1 çift kişilik yatak, 1 tek kişilik yatak ve 1 adet açılır kapanır çekyat. Ara kapılı
2 oda şeklindedir.

AKTİVİTELER
Su sporları (ücretli), rent a car (ücretli), bilardo (ücreti), dart (ücretli), masa tenisi (ücretli).
Masaj (ücretli), sauna (ücretli), SPA Center (ücretli), Türk hamamı (ücretli).
ÇOCUK
Tesiste çocuk misafirler için açık çocuk havuzu ve oyun bahçesi bulunuyor.
TESİS HAKKINDA
Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli),
kuru temizleme (ücretli), ütü servisi (ücretli).

genel

alanlarda

wireless

(ücretsiz),

Balkon, duş, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, telefon (ücretli), TV uydu
yayını, parke zemin, güvenlik kasası (ücretsiz), wi-fi (ücretsiz)
YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar
dahilinde yerli alkollü içecekler 10:00-23:00 saatleri arasında ücretsiz. Tesiste Lobi Bar
saat 23:00’e kadar, Pool Bar ise saat 01:00’e kadar açık, 23:00-01:00 saatleri arası
ücretli hizmet veriyor.
Kahvaltı (07:30-10:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Snack Servis (tost, hamburger, salata vs.)
Çay-Kahve Servisi (16:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:30-21:30)
Barlar: Minibar, Lobi Bar, Havuz Bar.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 250 m mesafededir.
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HAWAII HOTEL
KONUM
Hawaii Hotel Marmaris, Marmaris Kalesi'ne 1 km, Marmaris Otogarı'na 3 km uzaklıkta
konumlanıyor.

AKTİVİTELER
Bilardo (ücretli), Masa Tenisi (ücretsiz). Tavla (ücretsiz), kart oyunları (ücretsiz), okey
(ücretsiz), satranç (ücretsiz)

ODALAR
Standart odalar 16-22 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik
iki ayrı yatak bulunuyor.

SPA & SAĞLIK
Hamam & sauna (11:00-15:00 arası ücretsiz giriş, rezervasyon zorunlu), Jakuzi (ücretli),
SPA Center (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz).

Superior odalar 25 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya çift kişilik tek
yatak ve ilave olarak tek kişilik ayrı yatak bulunuyor.

ÇOCUK
Mini Club ve Oyun Bahçesi

Balkon, banyo, buklet banyo ürünleri, duş kablosuz i̇nternet (ücretli), kasa (ücretli),
küvet, LCD TV, minibar (ücretli), oda servisi (ücretli), çay-kahve ekipmanı (ücretsiz)
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, laminant zemin.

TESİS HAKKINDA
Tesis Uzunyalı Halk Plajı’na 30 m mesafede bulunuyor. Plajda alınan tüm hizmetler
ücretli.

YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı ve Yarım Pansiyon
Kahvaltı ve Akşam yemeği açık büfe,
Kahvaltı 07:00-10:00, akşam yemeği 19:30-21:30 saatleri arasında servis edilecektir.
Kahvaltı esnasında konsantre meyve suyu, süt, su, kahve ve çay çeşitleri ücretsizdir.

Açık havuz, çocuk havuzu, çamaşırhane (ücretli), lobby’de ücretsiz wifi.

Gün boyu A'La Carte Restoranımız zengin yiyecek ve içecek seçenekleri ile hizmet
vermektedir.
Şişeli i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretsiz),
yabancı i̇çecekler (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 30 m mesafededir.
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BADEM TATİL EVİ
KONUM
Marmaris'in doğası ve masmavi deniziyle ünlü Selimiye mevkiinde konumlanan
Badem Tatil Evi, misafirlerini ferah odalarında ağırlıyor.
ODALAR
Tesisin deniz manzaralı ve balkonlu toplam 14 odası bulunuyor. Tüm odalarında; klima,
uydu yayını, kasa, minibar ve kablosuz internet erişimi gibi misafirlerin ihtiyaç duyacağı
pek çok olanak mevcut.

Oda + Kahvaltı
Oda + Kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Yarım Pansiyon konaklamalarda; sabah
kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan
tüm içecekler ücretli. A la Carte Restoran rezervasyonlu ve ücretli.
AKTİVİTELER
Kano (ücretli), Bisiklet (ücretli)

Ekonomik Odalar 25 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak ve açılır-kapanır
kanepe veya tek kişilik iki ayrı yatak ve açılır-kapanır kanepe bulunuyor.

SPA & SAĞLIK
Masaj (ücretli)

Standart Deniz Manzaralı Odalar 18 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak
veya tek kişilik iki ayrı yatak bulunuyor.

TESİS HAKKINDA
Tesise 300 mt. mesafede bulunan tesise ait bot ile 4 dakika mesafedeki özel plaja
götürülüyor. Plajda şemsiye, şezlong hizmeti mevcut.

Balkonlu Deniz Manzaralı Odalar 24 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak
veya tek kişilik iki ayrı yatak bulunuyor.
Deluxe Deniz Manzaralı Odalar 20 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak
ve açılır-kapanır kanepe veya tek kişilik iki ayrı yatak ve açılır-kapanır kanepe bulunuyor.

Ütü servisi (ücretli), genel alanlarda kablosuz i̇nternet (ücretsiz),kuru temizleme (ücretli),
çamaşırhane (ücretli).
Evcil hayvan kabul edilmez.

YİYECEK & İÇECEK
08:00-10:30 Kahvaltı
10:30-18:00 Beach Bar
10:30-18:00 Pool Bar
19:00-22:00 Akşam Yemeği
19:00-22:00 A La Carte Restoran

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
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FISKA BOUTIQUE HOTEL
KONUM
Fiska Boutique Hotel Selimiye, Dalaman Havalimanı’na 130 km mesafede konumlanıyor.

HAVUZ & PLAJ
Tesis denize sıfır konumda bulunuyor. İskele, şezlong ve şemsiye bulunmaktadır.

ODALAR
Deniz Manzaralı Balkonlu Odalar (30 m²): Odalarda; çift kişilik tek yatak, uydu yayını,
duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, balkon, seramik zemin, oda
servisi (ücretli), LCD TV, mermer zemin, çalışma masası, banyo, oturma grubu, split
klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), terlik, buklet
banyo ürünleri bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Marmaris'e bağlı sahil beldesi Selimiye'de denize sıfır konumda misafirlerini ağırlayan
Fiska Boutique Hotel Selimiye, sade ve şık dekore edilmiş odalarında konforlu bir
konaklama imkanı sunuyor.

Aile Süitler (42 m²): İki odadan oluşuyor. Odaların her birinde çift kişilik tek yatak
bulunuyor. Odalarda ayrıca uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), parke zemin,
tıraş/makyaj aynası, duş, oturma grubu, buklet banyo ürünleri, terlik, uydu yayını, saç
kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon, split klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli),
çalışma masası, oda servisi (ücretli), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.

Otelde; market (ücretli), araç kiralama (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet
(ücretsiz), havalimanı transferi (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Deniz Manzaralı Eko Odalar(22 m²): Odalarda; terlik, duş, saç kurutma makinesi, elbise
dolabı, uydu yayını, uyandırma servisi, LCD TV, kablosuz internet (ücretsiz), parke
zemin, tıraş/makyaj aynası, çalışma masası, split klima, balkon, kasa (ücretsiz), mini bar
(ücretli), buklet banyo ürünleri, banyo, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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MELEK HOTELS SELİMİYE
KONUM
Selimiye köyü , Marmaris’e 45 km, Dalaman havaalanına 134 km’dir. Marmaris’den
Bozburun ve Selimiye köyüne çok sık minibüs kalkmaktadır.
ODALAR
Standart odalar 28 m2' dir.
Duş, elbise dolabı, minibar (ücretli) su ikram, saç kurutma makinesi, zemin seramik, banyo,
split klima, oturma grubu, terlik, buklet banyo ürünleri.

AKTİVİTELER
Dalış okulu (ücretli).
TESİS HAKKINDA
Şehir gürültüsünden uzak sakin bir konum olan Selimiye Koyu'nda hizmet veren
Melek Hotels Selimiye, deniz manzaralı restoranında gün içinde sunduğu yöresel
lezzetler ile misafirlerine avantaj sağlıyor.

Suit odalar 30 m2'dir.
Duş, elbise dolabı, minibar (ücretli) su ikram, saç kurutma makinesi, zemin parke, banyo,
split klima, oturma grubu, terlik, buklet banyo ürünleri.
YİYECEK & İÇECEK
08:00-10:00 Kahvaltı
Oda Kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Yarım Pansiyon konaklamalarda; sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri dışında alınan
tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.

Otele Giriş Saati
15:00
Otelden Çıkış Saati 11:30
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Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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PORTAKAL BUTİK HOTEL SELİMİYE
KONUM
Portakal Butik Hotel Selimiye, merkeze 37 km, Dalaman Havalimanı’na 128 km
uzaklıktadır. En yakın plaja (Sığliman - Belediyeye ait Halk Plajı) 250 m mesafededir.
ODALAR
Standart Bahçe Katı Oda
Üst Kat Deniz Manzaralı Oda
Aile Odası

HAVUZ & PLAJ
Açık havuz
TESİS HAKKINDA
Ege'nin koyu lacivert maviliğinin doğanın tüm yeşilleri ile buluştuğu, Selimiye'nin en
keyifli konaklama seçeneklerinden biri olan Portakal Butik Otel sizlere unutamayacağınız
bir tatil deneyimi yaşatmak için 2014 yılında tamamlanmış tesisiyle hizmet vermeye
başlamıştır.

Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, balkon, seramik zemin,
banyo, split klima, kablosuz internet (ücretsiz) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 250 m mesafededir.
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CLASS BEACH HOTEL
KONUM
Tesis Dalaman Havalimanı'na 90 km, Marmaris şehir merkezine 3 km’dir.

AKTİVİTELER
Bisiklet (ücretli), outlet-shopping-market (ücretli)

ODALAR
Standart odalar 22 m2' dir.

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz).

Balkon, duş, minibar (boş kullanım ücretsiz), LCD TV, saç kurutma makinesi, split klima,
banyo, uydu yayını, zemin seramik, wi-fi (ücretsiz)

TESİS HAKKINDA
Denize sıfır konumdadır. 50 mt. özel plajı vardır. Plajda şemsiye, şezlong ve minder
mevcuttur.

Aile odaları 35 m2'dir ve tek geniş oda şeklindedir.
Balkon, duş, minibar (boş kullanım ücretsiz), LCD TV, saç kurutma makinesi, split klima,
banyo, uydu yayını, mermer zemin, wi-fi (ücretsiz)
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-09:00)
Geç Kahvaltı (09:00-10:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:30)
Beş Çayı (16:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)

Açık havuz, çocuk havuzu, şezlong şemsiye emanet kasa (ücretli), genel alanlarda
kablosuz i̇nternet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), market (ücretli), Çamaşır ve ütü
servisi (ücretli).
Evcil hayvan kabul edilmez.

Herşey Dahil
Açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, pasta ve çay saati.
Saat, 11:00-22:30 arası alkollü ve alkolsüz tüm yerli içecek hizmeti.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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SESİN HOTEL MARMARİS
KONUM
Siteler mevkiindeki tesis; Marmaris merkeze 1,5 km ve Dalaman Havalimanı'na ise
90 km mesafede konumlanıyor.

HAVUZ & PLAJ
Tesis, denize 100 m mesafede olup özel plajı mevcuttur. Şezlong şemsiye ve minder
otel misafirleri için ücretsizdir.

ODALAR
96 Standart Oda, 3 Süit Oda, 1 Engelli Odası
Tüm odalarda banyo, balkon, uydu yayını TV, saç kurutma makinesi, direkt telefon,
elektronik kasa, merkezi klima, banyo seti (şampuan, sabun & duş jeli), parke zemin,
yangın dedektörü ve WiFi internet.

ÇOCUK
Tesiste minik misafirler için çocuk oyun parkı bulunuyor.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil

TESİS HAKKINDA
Sesin Hotel, yılların getirmiş olduğu hizmet tecrübesi ve profesyonel idari kadrosuyla,
siz tatilinizi keyifle geçirin diye ihtiyaç duyabileceğiniz tüm olanakları mümkün kılmak
üzere içtenlikle çalışmaktadır. Marmaris, Ege ve Akdeniz'in en güzel yönlerini ortak bir
coğrafyada barındıran yegane tatil beldesidir.

Kahvaltı (07:30-10:00) - Ana Restoran, Açık Büfe.
Geç Kahvaltı (10:00-11:00) - Ana Restoran
Öğle Yemeği (12:30-14:00) - Ana Restoran, Açık Büfe
Cay Saati (17:00-18:00) - Ön Bahçe (Cay, Kahve, Kek, Kuru Pasta)
Akşam Yemeği (19:00-21:00) - Havuz başında, Açık Büfe

Sesin Hotel'de konaklayarak, hem denizin eşsiz esintisini ve canlandırıcı kokusunu içinize
çekebilir, hem yürüme mesafesinde 24 saat canlı şehir yaşamının arasına karışabilir,
dilerseniz palmiyelerle çevrili otelin sakin sokağının ambiyansında huzurla aperatifinizi
yudumlayabilir, dilerseniz de yakın çevredeki sportif veya kültürel gezilerle seyahatinizi
daha da zenginleştirebilirsiniz.

İçecekler (10:00-23:00) - Self Servis, Tüm birimlerde

Sesin Hotel'de güleryüz, lezzet, temizlik ve en önemlisi herhangi bir talep ve önerinizi
içtenlikle karşılamaya çalışacak bir yetkiliyi daima yanınızda hissedebilirsiniz. Tesiste
her detayın incelikle işlendiğini her adımınızda hissedecek ve kendinizi Marmaris'in
büyüleyen doğası ve tarihi eşliğinde unutulmaz bir atmosferin içinde bulunacaksınız.

Yerli Alkollü İçecekler: Rakı, votka, cin, fıçı bira, şaraplar
Alkolsüz İçecekler: Kola, Fanta, Sprite, soda, su, çay, kahve ve konsantre meyve suları
(İçecekler bardakla servis yapılır, 18 yaş altı çocuklara alkollü içecek servisi yapılmaz, her
şey dahil misafirlerin ikram hakları yoktur, her sipariş için 1 içecek servis yapılır.)
AKTİVİTELER
Tesiste bilardo ve airhockey bulunuyor.
SPA & SAĞLIK
Tesisin SPA VE Wellness bölümünde; sauna, fitness merkezi ve masaj hizmeti gibi
olanaklar bulunuyor.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 100 m mesafededir.
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CİHANTÜRK HOTEL
KONUM
Cihantürk Hotel Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden biri olan Marmaris'tedir. Denize
sadece 50 m uzaklıkta olup Dalaman Havaalanı'na 90 km uzaklıktadır. Rodos adasına
sadece 45 dk.'lık mesafededir. Hotelimizden deniz ve Marmarisin muhteşem manzarası
gayet rahat bir şekilde görülmektedir. Balkonlarımız gayet geniştir ve bu sayede akşam
serinliğiyle beraber balkonunuzda Marmarisin keyfini çıkarabilirsiniz.
ODALAR
Cihantürk Hotel olarak 65 odamız, 5 suit oda ve toplamda 150 yatak kapasiteyle
siz değerli misafirlerimiz için hizmetinizdeyiz. Geniş balkonlarımız deniz ve orman
manzaralıdır. Odalarımıza günlük program doğrultusunda temizlik yapılmaktadır.
Bütün odalarımızda; split klima, telefon, TV, uydu yayınları mevcuttur. Banyolarımızda;
masajlı duş sistemi, saç kurutma makinası, telefon mevcuttur. Misafirlerimiz kablosuz
internet hizmetimizden yararlanabilir. Hotelimiz afet ve kazaya karşı genel sigorta
kapsamındadır.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:00), Öğle Yemeği (12:30-14:00), Snack Servis (15:00-16:00),
Çay Saati (16:00-17:00), Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Her Şey Dahil: 11:00-22:00 saatleri arasında, soft, sıcak ve lokal alkollü içecekler
ücretsizdir. Tesiste verilen Her şey dahil hizmet, snack servisi ile başlar, ve çıkış günü
sabah kahvaltısı ile son bulur. Restoranımız modern mutfağa sahip olan taze, sağlıklı,
titiz ve ayrıca diyetik seçenekleri olan zengin bir menüsü ve geniş bir kültür yelpazesine
sahip olan türdendir. Açık büfe hizmet vermektedir.
AKTİVİTELER
Aktiviteler: Büyük havuz, çocuk havuzu, bar, restoran, masa tenisi ve bilardo.
Animasyonlar: Robot şov, Tina Turner şov, Michael Jackson şov, Folklor şov, Mummy
şov, Break dance şov, Elvis Presley şov ve Blues Brothers.
TESİS HAKKINDA
Doğal güzelliklere ve eğlenceli gece hayatına sahip olan Marmaris'te konumlanan
Cihantürk Hotel, sunduğu hizmet ve olanaklarla özellikle turistik amaçlı konaklamalar
için konforlu bir tatil imkanı sunuyor.

14:00
Otele Giriş Saati
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 50 m mesafededir.

HONEYMOON BEACH HOTEL
KONUM
Tesis Dalaman Havalimanına 85 km uzaklıktadır.
ODALAR
Honeymoon Hotel tüm odaları denizi gören toplam 35 odaya sahiptir. Tüm odalar her
gün temizlenmektedir. Gün batarken odanızın balkonunda oturup sakin denizi izleyerek
dinlenebilirsiniz. Tüm odalarda; Saç kurutma makinası, Duşakabin, Televizyon, Balkon,
Telefon, Klima, Kablosuz Internet bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
08:00-10:00 Kahvaltı, 18:30-21.00 Akşam Yemeği
Oda Kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Yarım Pansiyon konaklamalarda; sabah
kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan
tüm içecekler ücretli. Tesiste servis edilen kahvaltı hizmeti yoğunluğa bağlı olarak
set menü veya açık büfe olarak servis edilmektedir.
AKTİVİTELER
Honeymoon Hotel size eğlenceli vakit geçirebilmeniz için çeşitli aktiviteler ve olanaklar
sağlamaktadır. İlk olarak, güneşlenebilmeniz ve sıcak kumların üzerinde dinlenip
temiz denizde ferahlayabilmeniz için güzel bir sahile sahiptir. Güzel bir yüzmeden
sonra lezzetli restoranımızda birşeyler atıştırabilir, soğuk bir içecek içebilirsiniz. Ayrıca
haftanın belirli günlerinde Canlı müzik eşliğinde keyifli zaman geçirebilirsiniz. Zaman
geçirebilmek için ve hareketli ve eğlenceli gece hayatını beklemek için arkadaşlarınızla
bilardo oynayabilirsiniz. Ayrıca otelimizde istediğiniz yerden kablosuz internet
hizmetimizi kullanabilirsiniz. Akşam üzeri, geceye iyi bir başlangıç yapabilmek için en
iyi yemeklerimizden tadın. Sonra barımızın lezzetli içkilerimiz ve kokteyllerimizi deneyin.
Geceyi geçirmek için Marmaris'in her köşesindeki sayısız gece kulübünde eğlencenize
devam edebilirsiniz.
TESİS HAKKINDA
Denize sıfır konumda bulunan tesisin özel plajı mevcut. Plajda alınan şemsiye, şezlong
ve minder ücretsiz.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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ALKAN HOTEL
KONUM
Muğla' nın en önemli turizm merkezi Marmaris'te konumlanan Alkan Hotel Marmaris;
alışveriş ve eğlence merkezlerine yakınlığıyla misafirlerine ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor.
Tesis Muğla Otogarı'na 40, Dalaman Havaalanı'na 50 km mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar 20 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik
iki ayrı yatak bulunuyor. Uydu yayını, duş, zemin laminant, elbise dolabı, saç kurutma
makinesi, telefon (ücretli), balkon, banyo, split klima.
YİYECEK & İÇECEK
08:00-10:00 Kahvaltı
19:00-21:00 Akşam Yemeği
10:00-00:00 A La Carte Restoran (ücretli)
Oda Kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Yarım Pansiyon konaklamalarda; kahvaltı
ve akşam yemekleri dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretli. A la Carte Restoran rezervasyonlu ve ücretli. Şişeli İçecekler (ücretli),
Yabancı İçecekler (ücretli), Taze Sıkılmış Meyve Suları (ücretli),Türk kahvesi (ücretli).
TESİS HAKKINDA
Muğla'nın en önemli turizm merkezi Marmaris'te konumlanan Alkan Hotel Marmaris;
alışveriş ve eğlence merkezlerine yakınlığıyla misafirlerine ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor.
Sade ve modern dekore edilmiş 55 tane odası bulunan tesisin bütün odalarında;
televizyon, uydu yayını, klima ve minibar mevcut.
Ege'nin eşsiz denizin tadına çıkarmak isteyen misafirleri için kısa bir yürüyüşle
ulaşabilecekleri halk plajı ve serinlemenin diğer alternatifi olarak bahçesinde yüzme
havuzu bulunan tesis; serinletici içeceklerin servis edildiği barı da buluyor.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

MERT SEASIDE HOTEL
KONUM
Siteler Mevkii'ndeki tesis; Marmaris merkeze 1 km, İçmeler merkeze 4 km, Muğla şehir
merkezine 66 km ve Dalaman Havalimanı'na 95 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Otelimizde 73 oda bulunmaktadır ve hemen hemen tüm hotel odalarımız deniz
manzaralıdır. Odalarımız eşyalı ve standart ekipmana sahiptir. Tüm odalarda; klima,
uydu yayını, duş, elbise dolabı, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli),
balkon, zemin seramik, oda servisi (ücretli), çalışma masası, banyo, split klima, traş/
makyaj aynası, uyandırma servisi bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Konsept: Herşey Dahil
07:30-10:00 Kahvaltı (Kapalı Restoran)
12:30-14:00 Öğle Yemeği
16:00-17:00 Çay, Kahve ve Kek Saati
19:00-21:00 Akşam Yemeği
Herşey Dahil konaklamalarda; sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin
belirlemiş olduğu markalar dahilinde bazı yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 11:00-22:00
saatleri arasında ücretsiz. Tüm yabancı içecekler ve dondurma servisi ekstra ücretli.
Tesislerde verilen Her Şey Dahil konaklamalar, akşam yemeği ile başlayıp konaklanan
gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü öğle yemeği ile son bulur.
TESİS HAKKINDA
Denize 20 m mesafede bulunan tesiste misafirler halk plajını kullanıyor olup plajda
alınan tüm hizmetler ücretli.
Otopark (açık), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), kuru temizleme (ücretli),
havalimanı transferi (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
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Sahil
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SUPREME MARMARİS HOTEL
KONUM
Tesis Dalaman Havalimanı'na 90 km Bodrum-Milas Havalimanı’na 120 km mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar (26 m2): Odalarda; uydu yayını, duş, mini bar (ücretli), saç kurutma
makinesi, telefon (ücretli), balkon, kablosuz internet (ücretsiz), parke zemin, merkezi
ısıtma, banyo, split klima, kasa (ücretli) bulunmaktadır.
Aile Odaları (45 m2): Odalarda; split klima, parke zemin, duş, kasa (ücretli), uydu yayını,
saç kurutma makinesi, banyo, balkon, telefon (ücretli), mini bar (ücretli), kablosuz
internet (ücretsiz) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Kahvaltı (07:00 - 09:30), Öğle Yemeği (12:00 - 13:30), Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
Saranda Restaurant: Enternasyonal mutfak, spesiyal deniz mahsulleri
A la carte restaurantlar rezervasyon ile hizmet vermektedir.
AKTİVİTELER
Bilardo (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Sauna (ücretli),Türk hamamı (ücretsiz),SPA center (ücretli),masaj (ücretli) bulunmaktadır.
HAVUZ & PLAJ
Büyük açık yüzme havuzu, doğa ile iç içe olan tesiste misafirlere suyun ve güneşin tadını
çıkarma olanağı sunuyor. Yüzme havuzunda çocuklar için de ayrı bir bölme yer alıyor.
TESİS HAKKINDA
3 yıldızlı tesis 60 oda ve 170 yatak kapasiteye sahip olup misafirlerine butik hizmet
anlayışı ile özel anlar sunmaktadır. Ege ile Akdeniz’in kucaklaştığı, yeşilin maviyle
bütünleştiği, Marmaris'in merkezine 1 km, halk plajına ise 750 m mesafede kurulmuştur.
Otelde; hemşire (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz),
kuru temizleme (ücretli), çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

124 I MARMARİS

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 750 m mesafededir.

setur.com.tr

PALM BAY BEACH HOTEL
KONUM
Palm Bay Beach Hotel, Datça Karaincir koyunda 60.000 m2 alana kurulmuş olup toplam
50 odası bulunmaktadır. Dalaman Havalanı'na 138 km, Datça merkeze 18 km, Denize
sıfır mesafededir.
ODALAR
Bahçe Odalar 28-38 m2 arasında değişmektedir. Maksimum 4 kişi konaklamaya
uygundur. Plaja 100 mt. mesafededir. 24 oda balkonlu, 7 oda balkonsuzdur.
Minibar günlük doldurulur. Kişibaşı 1 adet su, soda, gazlı ve gazsız içecek ve bira dahildir.
Superior Odalar 28-38 m2 arasında değişmektedir. Toplam 12 oda vardır. Maksimum
3 yetişkin + 1 çocuk kapasitelidir. 6 oda deniz manzaralı, 6 oda bahçe manzaralıdır.
Junior Suit odalar 38 m2’dir. Maksimum 3+1 kişi kapasitelidir. Tek bir odadan
oluşmaktadır.
Deluxe Suit odalar 44 ile 48 m2 arasında değişmektedir. 1 yatak odası ve 1 oturma
odası bulunmaktadır. Odalar arasında kapı mevcuttur. Maksimum 4+1 kişi konaklama
kapasitelidir.
Minibarlar günlük doldurulur. Kişibaşı 1 adet su, soda, gazlı ve gazsız içecek ve bira
dahildir.
Balkon, banyo, çay-kahve seti, duş kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz),
LED TV, minibar (ücretsiz), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima,
su ısıtıcısı, telefon (ücretli), uyandırma servisi, uydu yayını, bahçe oda zemini seramik,
diğer oda zeminleri laminanttır.

AKTİVİTELER
Canlı müzik, SPA ve sağlık, masaj (ücretli), sauna (ücretli). fitness ve hamam kullanımı
ücretsiz, kese, köpük, masaj, buhar odası ve sauna kullanımı ücretlidir.
ÇOCUK
Bakıcı, misafirlerin talebi doğrultusunda dışarıdan çağırılır ve ücretlidir. Oyun bahçesi
mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Tesis denize sıfır olup 500 mt. uzunluğunda özel plajı bulunmaktadır. Plajda ve havuzda
şezlong, şemsiye, minder ücretsizdir.
Açık havuz, çocuk havuzu, denize sıfır kum plaj mevcuttur.
Havalimanı transferi ücretsizdir. Bahçe oda rezervasyonu hariç, minimum 6 gün
ve üzeri konaklamalarda sağlanmaktadır. Bodrum Milas Havalimanı ve Dalaman
Havalimanı'ndan yapılmaktadır. Rezervasyon sırasında satış temsilcilerimiz ile uçak bilet
detaylarınızı paylaşmanızı rica ederiz.
Tesiste Kedi ve Köpek evi bulunmaktadır.
Önceden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. 3 kedi ve 3 köpek kapasitelidir. Misafir
kullanım alanlarında bulundurulmaları ve gezdirilmeleri yasaktır. (odalar, Restoranlar,
barlar, plaj ve havuz başında). Evcil hayvanların yiyecek ve içecek, temizlik hizmetleri
sahipleri tarafından sağlanır.
Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), genel alanlarda kablosuz
ı̇nternet (ücretsiz), hemşire (ücretli), kuru temizleme (ücretli), ütü servisi (ücretli).

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Diyet büfesi (ücretli), dondurma (ücretli), şişeli ı̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve
suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı ı̇çecekler (ücretli).
Kahvaltı (07:30-10:30)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

126 I DATÇA

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

FLOW DATÇA SURF & BEACH BUTİK HOTEL
KONUM
Flow Datca Hotel Datça'ya 11 km mesafede Gebekum sahilinde yer almaktadır. Denize
sıfır mesafededir.
ODALAR
Standart Bahçe Oda
Konak Deluxe Oda
Odalarda; duş, mini bar (ücretli), telefon (ücretli), balkon, LCD TV, split klima, kablosuz
internet (ücretsiz) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Tesiste sadece kahvaltı ücretsiz olup diğer yiyecek,içecek hizmetleri ücretlidir.

HAVUZ & PLAJ
Flow Datça Plajı eski dünyanın bize mirası eşsiz Gebekum Plajı’nın yanına konuşlanmıştır.
Windsurf ve kitesurf’un tarifine uygun orijinal tadında yapılabileceği mükemmel bir
rüzgara sahip Kızlanaltı mevkii, Datça'nın su sporlarına en elverişli sahilidir. 300 gün
kesintisiz rüzgarın hakimiyeti altında sezon boyu ferahlatıcı bir yaz serinliği sunmaktadır.
Tesiste açık havuz bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Bir yer düşleyin her detayın incelikle her bir duyunuza hitap ettiği... Flow Datça Surf &
Beach Hotel, Ege ve Akdeniz'i birleştiren Datça yarımadasında Gebekum sahilinde yer
almaktadır. Altı milyon yıllık miras harikası kumullar, farklı kuş ve bitki türlerini barındıran
doğal cennet, masmavi deniz ve 22 dönüm alan üzerine yayılmış bahçe Flow Datça'nın
büyülü atmosferini oluşturmaktadır.

AKTİVİTELER
Plaj voleybolu, mini futbol (ücretsiz)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

DATÇA I 127

ORCEY HOTEL
KONUM
Orcey Hotel, Datça Otogarı’na 1 km uzaklıkta konumlanıyor.

HAVUZ & PLAJ
Tesiste çocuk havuzu ve açık havuz bulunmaktadır.

ODALAR
Standart Odalar (18-20 m²): Odalarda; çift kişilik tek yatak, uydu yayını, duş, mini bar
(ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), LCD TV,
banyo, split klima, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Orcey Butik Hotel Datça'nın şifalı iklimi, mavi bayraklı pırıl pırıl denizi, bakir doğası, tarih
ve sanat kokan yapısı, eşi benzeri olmayan muhteşem bir doğası ile sizlere Datça tatilinin
en özelini ve en güzelini yaşatmak için hizmet vermektedir...

YİYECEK & İÇECEK
Taze köy ekmeği, zeytinyağı, bal ve ev yapımı reçeller de dahil olmak üzere zengin bir
kahvaltı ile güne başlayabilirsiniz. Alakart restoran ve bar, gün boyunca meze ve içecek
hizmeti sunmaktadır. Restoran, akşam yemeği için otel mahzeninden şaraplar eşliğinde
Ege ve Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini servis etmektedir.

Tesiste genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), çamaşırhane (ücretli), uyandırma
servisi (ücretsiz)olanakları bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

128 I DATÇA

Evcil hayvan kabul edilmez.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

setur.com.tr

MAVİ BEYAZ HOTEL
KONUM
Mavi Beyaz Hotel , Datça-Palamutbükü mevkiinde 5.000 m2 alan üzerine konumlanmış
olup toplam 26 odası bulunmaktadır. Dalaman Havaalanı’na 190 km, şehir merkezine
25 km, denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Ekonomik Kısmi Deniz M. Oda (12 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak, uydu yayını, duş,
laminant zemin, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, balkon, zemin
seramik, küvet, LCD TV, banyo, split klima, uyandırma servisi, su ısıtıcısı, kablosuz
internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.
Standart Oda (18 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak ve tek kişilik yatak, uyandırma
servisi, kablosuz internet (ücretsiz), duş, laminant zemin, seramik zemin, küvet, buklet
banyo ürünleri, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon, su ısıtıcısı,
split klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.
Balkonlu Oda: Deniz manzaralı odalar 12 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek
yatak, duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, uydu yayını, uyandırma servisi, LCD TV,
laminant zemin, kablosuz internet (ücretsiz), split klima, balkon, kasa (ücretsiz), küvet,
mini bar (ücretli), buklet banyo ürünleri, seramik zemin, su ısıtıcısı, banyo bulunmaktadır.
Verandalı Oda: Deniz manzaralı odalar 14 m2 büyüklüğünde, denize en yakın ön blok
dairelerde üst katta bulunan, geniş verandaya sahip, bir çift kişilik yataklı full deniz
manzaralı oda tipidir. Odalarda; duş, mini bar (ücretli), seramik zemin, uydu yayını, buklet
banyo ürünleri, laminant zemin, balkon, LCD TV, split klima, uyandırma servisi, kablosuz
internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), küvet, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, banyo, su
ısıtıcısı bulunmaktadır.
Bal & Badem Odalar (35 m2): Denize en yakın ön blok dairede bahçe katında bulunan,
verandalı, tasarımı tüm odalardan farklı ve yalnızca 2 adet bulunan en özel odalardır.
Bir çift kişilik geniş yataklı full deniz manzaralı oda tipidir. Odalarda; duş, su ısıtıcısı,
küvet, laminant zemin, split klima, uydu yayını, buklet banyo ürünleri, elbise dolabı, LCD
TV, kasa (ücretsiz), seramik zemin, kablosuz internet (ücretsiz), banyo, mini bar (ücretli),
saç kurutma makinesi, uyandırma servisi, balkon bulunmaktadır.
Verandalı Köşe Oda (14 m2): Denize en yakın ön blok dairelerde üst katta bulunan,
geniş verandaya ve 1 ekstra balkona sahip, bir çift kişilik yataklı full deniz manzaralı
oda tipidir. Odalarda; seramik zemin, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), saç
kurutma makinesi, banyo, split klima, duş, laminant zemin, balkon, uydu yayını, LCD TV,
uyandırma servisi, elbise dolabı, su ısıtıcısı, teras buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

3 Kişilik Balkonlu Oda (24 m2): Verandalı veya balkonlu, bir çift kişilik, bir tek kişilik veya
3 tek yataklı kısmi deniz manzaralı oda tipidir. Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz),
su ısıtıcısı, uyandırma servisi, buklet banyo ürünleri, duş, kasa (ücretsiz), uydu yayını,
saç kurutma makinesi, split klima, elbise dolabı, laminant zemin, banyo, LCD TV
bulunmaktadır.
4 Kişilik Standart Oda (24 m2): Tesiste sadece 2 adet bulunan, deniz manzarası ve
balkonu bulunmayan, 1 double 2 single yataklı ekonomik aile odasıdır. Odalarda; su
ısıtıcısı, uyandırma servisi, duş, LCD TV, banyo, laminant zemin, uydu yayını, kablosuz
internet (ücretsiz), buklet banyo ürünleri, saç kurutma makinesi, kasa (ücretsiz), split
klima, elbise dolabı bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı (08:00 - 10:00)
Sabah kahvaltısı ücretsiz olup, gün içerisinde alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Garavilla A'la Carte Restaurant (Deniz ürünleri ve Ege mutfağı), Açık Restoran,
Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli) A'la Carte Restaurantımız menü üzerinden ücretlidir.
AKTİVİTELER
Belirli günlerde canlı müzik yapılmaktadır.
SPA & SAĞLIK
Masaj (ücretli)
HAVUZ & PLAJ
Tesise ait 2 km uzunluğunda plajı bulunmakta olup, dışarıdan plaja ücretli olarak misafir
kabul edilmektedir. Açık ve Kapalı havuz bulunmamaktadır. Sığdan derine kum-çakıl
karışık plaj mevcuttur. Plajda şezlong, şemsiye, minder ve plaj havlusu ücretsizdir.
TESİS HAKKINDA
Otelin mimarisi, Don Giovanni Espassido'nun sade ve basit anlatımıyla en güzel
Akdenizli ödülüne aday gösterilmiştir. Beyaz derzli kayrak taşları üzerinde yürürken
Mykonos'un ara sokaklarında gezindiğinizi hissedeceksiniz.
Otelde; ütü servisi (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme
(ücretli), çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Balayı Uygulaması: Balayı çiftleri odası begonvillerle süsleniyor, 1 şişe şarap ve
konaklamaları boyunca çeşitli ikramlar bulunmaktadır.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

DATÇA I 129

KAYA GUEST HOUSE
KONUM
Otel, eski Datça’da yer almaktadır.
ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; duş, saç kurutma makinesi, mermer zemin, banyo mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

TESİS HAKKINDA
Eski Datça’nın kendine özgü atmosferini taşıyan Kaya Guest House, açık havuzu ve
şezlonglarıyla misafirlerini deniz ve güneşle buluşturuyor. A la carte restoran ve bar gibi
olanakları bulunan tesis bir yetişkin oteli olarak hizmet veriyor.
Ücretsiz Hizmetler: Bisiklet kiralama, klima, ısıtma, internet bağlantısı - kablosuz
(ücretsiz), internet bağlantısı – kablosuz, günlük temizlik, kütüphane, 24 saat resepsiyon,
konsiyerj hizmeti, emanet kasası, gazete, akşam eğlencesi, açık havuz, havuz bar
Ücretli Hizmetler: Restoran, havaalanı servisi (ücretsiz), bisiklet

HAVUZ & PLAJ
Açık havuz

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

130 I DATÇA

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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ELİF HANIM OTEL & SPA
KONUM
Tesis Akyaka Plajı'na 500 m., Dalaman Havalimanı'na 56 km, Muğla Otogar'a 17 km
mesafededir.

AKTİVİTELER
Her salı, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri, Sema Atak ile 20:00-23:00 arası
Lounge Bar’da unutamayacağınız müzik dolu saatler ile geçmişe yolculuk yapabilirsiniz.

ODALAR
Deluxe odalar 24 m² büyüklüğündedir. Çift Kişilik Tek yatak ve ayni zamanda tek kişilik
tek yatak bulunuyor.

SPA VE SAĞLIK
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), jakuzi (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna
(ücretsiz), SPA Center (ücretsiz), Türk hamamı (ücretsiz).

Suit odalar 40 m² büyüklüğündedir. Çift kişilik tek yatak ve aynı zamanda tek kişilik tek
yatak bulunuyor.

TESİS HAKKINDA
Açık Havuz, çamaşırhane (ücretli), emanet Kasa (ücretsiz).

Balkon, banyo, duş, kablosuz i̇nternet (ücretsiz), LCD TV, merkezi klima, minibar
(ücretli), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), uyandırma servisi,
uydu yayını, parke zemin.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Odalarda kahve makinası ve kapsulleri ücretsizdir.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretli.
Kahvaltı (08:00-10:30)
Şişeli i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli),
yabancı i̇çecekler (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 500 m mesafededir.

AKYAKA I 131

KERME OTTOMAN PALACE
KONUM
Akyaka mevkiinde bulunan otel, Dalaman Havalimanı’na 70 km mesafede konumlanıyor

AKTİVİTELER
Bisiklet (ücretli), dart (ücretsiz), dalış okulu (ücretli).

ODALAR
Tesiste 16 adet dağ manzaralı, 3 adet nehir manzaralı oda bulunmaktadır. Maksimum
2 yetişkin konaklaması için uygundur.

SPA & SAĞLIK
Masaj (ücretli), sauna (ücretli), SPA Center (ücretli).

Köşe dağ manzaralı odalarda jakuzi ve şömine bulunmaktadır. Maksimum 4 kişi
konaklama kapasitelidir.
Deluxe Oda nehir manzaralı olup 1 adet bulunmaktadır.
Banyo, buklet banyo ürünleri, duş, kablosuz i̇nternet (ücretsiz), kasa (ücretli), LED TV,
minibar (ücretli), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, su ısıtıcısı,
uyandırma servisi, uydu yayını, parke zemin.

TESİS HAKKINDA
Havuz ve Plaj Özellikleri: Otel plaja 400 m mesafededir. mutlaka kadın azmak nehrinin
yaz-kış 11 derece olan sodalı sularına girmeyi deneyiniz. Konak nehir plajı buna
en uygun yerdir. Ayrıca açık havuz ve çocuk havuzu mevcuttur.
Çamaşırhane (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz i̇nternet (ücretsiz),
kuru temizleme (ücretli), market (ücretli), ütü servisi (ücretli).

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00-10:00)
Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretlidir. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretlidir.
Şişeli i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), türk kahvesi (ücretli), yabancı
i̇çecekler (ücretli).
A’La Carte Restoranlar rezervasyonlu ve ücretlidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

132 I AKYAKA

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 400 m mesafededir.

setur.com.tr

KERME OTTOMAN GÖKOVA BUTİK APART
KONUM
Muğla'nın doğa ile iç içe olan mevkii Gökova'da yer alan Kerme Ottoman Gökova,
modern ve konforlu odaları ile misafirlerine keyifli bir tatil yaşatıyor.

AKTİVİTELER
Ücretsiz kitesurf transfer, ücretsiz çınar beach transfer, havaalanı transfer, ücretsiz
Akyaka merkez transferi, araç kiralama, bisiklet Kiralama, tekne kiralama, kitesuf dersleri.

Muğla şehir merkezine 3 km ve Dalaman Havalimanı'na 54 km mesafede konumlanıyor.

TESİS HAKKINDA
Akyaka’ya 4 km mesafede, küçük bir ege kasabasının tam ortasında bulunan butik
otelimiz, birbirinden rengarenk mutfaklı odaları ile köyün tüm organik gıdalarını kendi
el lezzetinizle yeme sansını sağlar.

ODALAR
Standart Oda
1. ve 2. katlarda toplam 16 adet odamız bulunmaktadır. 1. katta double bed, 2. katta
twin bed standart odalar mevcuttur.
Gökova Ev
Dublex ev olarak Orange Gökova, 2. katta mevcuttur.
Uydu yayını, duş, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, parke
zemin, banyo, split klima, uyandırma servisi, su ısıtıcısı ve kablosuz i̇nternet (ücretsiz)
mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Sadece oda konaklamalarda otelde alınan tüm yiyecekler ve içecekler ücretli.
Şişeli içecekler (ücretli), Taze sıkılmış portakal suyu (ücretli), Türk kahvesi (ücretli),
yabancı içecekler (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Portakal ağaçları içerisinde büyük yüzme havuzunda serinler, otelden dışarı çıktığınız
an köyün güler yüzlü halkının belirli bölgedeki bahçelerinden ürün toplama keyfini
yaşayabilirsiniz.
Belli saatlerde olan servisimizle her zaman merkeze veya plaja gidebilirsiniz.
Akyaka’nın eşsiz güzelliklerini de görme imkanını her gün sağlayabileceğiniz, farklı
yaşam tarzlarını keşfetmelisiniz.
Kesinlikle, yakındaki çilek bahçesinden çilek toplamalısınız,cumartesi günü köyün
Pazar yerindeki organik pazara gitmelisiniz, beyler içinde kesinlikle köy kahvesine gidip
ahali ile tanışmalısınız…
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Cesme
Çeşme, şifalı sıcak suları, olağanüstü sayılabilecek kalitede kumun, güneşin ve berraklığın kucaklaştığı şirin bir tatil beldesidir. Çeşme, İzmir’in
94 km batısında, kendi adını taşıyan yarımadanın en ucunda kurulmuştur. Gemiciler tarafından küçük liman diye adlandırılmıştır. Zamanla
çoğalan ve buz gibi suların aktığı çeşmelerinden dolayı da yöreye Çeşme denilmiştir. 15 km kuzeyindeki İon kenti Erythrai’nin limanı olan
Çeşme’nin doğusunda, Kalemburnu’nda MÖ 1000 yıllarında küçük bir yerleşim alanı olduğu bilinmektedir. Çeşme’de dağların denize dik inmesi,
görkemli doğal güzellikler yaratmıştır. Sayısız koyları, berrak denizi, güneşi, ince kumları, deniz içinde kaynayan kükürtlü suları, yarımadanın
29 km’yi bulan kıyıları boyunca dağılmıştır. Şifne, Küçük Liman, Pırlanta, Paşa Limanı, Ilıca Plajı, Çiftlik, Altınkum, Çatal Azmak, Sakızlı Koyu,
Tekke Plajı, Ayayorgi ve değişik isimlerde yirmiye yakın kumsalı vardır.
İzmir-Çeşme yolu üzerinde ve Çeşme’ye 5 km uzaklıkta deniz kıyısında bulunan Çeşme Ilıcaları, plajı ve ılıcası aynı yerde olan dünyanın en
ilginç ve zor bulunur ılıcalarından biridir.
Çeşme Ilıcalarının 5 km kuzey doğusunda Şifne Körfezi’nde küçük bir yarımada üzerinde bulunan şifalı kaplıcaların etrafında çeşitli konaklama
ve yeme-içme tesisleri de yer almaktadır. Çeşme Yarımadası’nın güneyi ise ülkemizin belli başlı yat güzergahlarından birini oluşturmaktadır.
Çeşme, kara avcılığından hoşlanalar için de zengin bir yerdir. Alaçatı, Avrupa’nın sörf bölgeleri arasında en fazla çeşitlilik sunan bölgelerindendir.
6000 yıl önce ilk kez Çeşme’de bulunan sakız ağaçları da görülmeye değerdir. Daha çok Erythrai, Çeşme ilçe merkezi Alaçatı ve Kalemburnu
yöresinden çıkan eserlerin sergilendiği tarihi Çeşme Kalesi’nde bulunan Çeşme Arkeoloji Müzesi ise görülmeye değer eserlerle doludur.

BOYALIK BEACH HOTEL & SPA
SHERATON ÇEŞME HOTEL RESORT & SPA
ALTIN YUNUS RESORT & THERMAL HOTEL
RADISSON BLU RESORT & SPA
BABAYLON HOTEL
DESIGN PLUS SEYA BEACH HOTEL
PREMIER SOLTO HOTEL BY CORENDON
LADİN OTEL

THE NOWNESS HOTEL
CESHME PLUS HOTEL
AKAY GARDEN FAMILY CLUB
KAMER SUITES & HOTEL
EGE TULİP OTEL ÇEŞME
VIENTO HOTEL
ALAÇATI MARINA PALACE BUTİK OTEL
ANTMARE HOTEL

NEA GARDEN HOTEL
A LA LUCCA BOUTIQUE HOTEL
SARI GELİN BUTİK OTEL
PEREMERE ALAÇATI
KERME OTTOMAN ALAÇATI
LA MIRA OTEL

BOYALIK BEACH HOTEL & SPA
KONUM
Boyalık mevkiinde bulunan tesis, Çeşme’ye 2 km, İzmir’e 75 km ve İzmir Adnan
Menderes Havalimanı’na 90 km mesafede konumlanıyor. Denize sıfır tesisin, 120 m
uzunluğunda ince kum plajı ve iskelesi bulunuyor.
ODALAR
Tesiste 253 adet oda bulunuyor.

TESİS HAKKINDA
Tesis odalarına giriş, saat 14.00’ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en geç
12.00’dir.
Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına bağlıdır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

YİYECEK & İÇECEK
Sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri dışında alınan yiyecekler ücretli. Tesis genelinde
alınan tüm içecekler ücretli. Minibar her gün ücretli olarak dolduruluyor.
Kahvaltı (07.00-10.00) açık büfe
Akşam Yemeği (19.00-22:00) açık büfe
AKTİVİTELER
Jimnastik, su jimnastiği, masa tenisi, dart, mini club oyunları, boccia, sauna, hamam,
buhar banyosu, kondisyon salonu (ücretsiz), su sporları (ücretli).
ÇOCUK
Tesiste çocuklara yönelik soft animasyon mevcuttur (04–12 yaş).

Balayı Uygulaması
Balayı paketinden yararlanmak isteyen çiftlerin, evlilik tarihinden itibaren bir ay içinde
yapacakları konaklamalar için check-in sırasında evlilik cüzdanlarını göstermeleri
gerekiyor.
Standart Balayı Paketi (min. 3 gece üzeri konaklamalarda geçerlidir)
İlk gün odada kahvaltı.
Müsaitliğe bağlı olarak erken giriş ve geç çıkış.
Müsaitliğe bağlı olarak oda kategorisi yükseltme.
Meyve sepeti ya da tatlı tabağı ve köpüklü şarap.
Balayı çiftine özel oda süslemeleri.
İlk gün gazete servisi.
Bornoz, havlu terlik, odaya VIP setup (tarak, kese vs.)

Mini club 10.00-12.30 ,14.00-18.00 ve mini disco 21:30-22:30 saatleri arasında hizmet
veriyor.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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SHERATON ÇEŞME HOTEL RESORT & SPA
KONUM
Otel, Ilıca mevkiinde bulunmaktadır. Toplam 398 odaya sahip olan otel havaalanına
45 dk. uzaklıktadır.
ODALAR
Otelde 294 tane, ana binada deniz ve doğa manzaralı oda, 70 adet doğa manzaralı
aile odası, 34 adet suit oda bulunmaktadır. Standart, kara ve deniz manzaralı odalar
30 m²’ dir. Family odalar 48 m²’ dir.
Odalarda; balkon, kasa, küvet, merkezi klima, minibar (ücretli), oda servisi (ücretli),
plazma & LCD TV, saç kurutma makinesi ve su ısıtıcısı bulunur. zemin halıdır.
YİYECEK & İÇECEK
Kalvaltı (07:00-10:00)
Akşam Yemeği (19:00-22:00)
Yarım Pansiyon
Sabah ve akşam yemekleri dahildir, bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler
ücretlidir.

Ücretsiz Aktiviteler: Kapalı yüzme havuzu, fitness.
Ücretli Aktivetler: Atari salonu, banana, bilardo, dart, jet ski, kano, langırt,
masa tenisi, tenis (raket-top ve gece-ışık), tenis dersi, buhar odası, masaj, sauna,
solarium, SPA Center, şok havuzu, termal havuz, Türk hamamı.
Botanica Thermal Spa, +13 yaş misafirlerin kullanımına açıktır.
ÇOCUK
Tesis küçük misafirlerine çocuk yüzme havuzları, çocuk oyun parkı ve çocuk kulübü
hizmeti sunmaktadır. 4 yaş altı çocuklar ebeveyn gözetiminde bu alanlardan
faydalanabilirler.
TESİS HAKKINDA
Sheraton Çeşme Hotel, Resort & SPA, Ege Denizi'ne doğru uzanmış çok özel bir
bungalov tarzı iskelesi ile Ilıca sahilinin üç kilometresi boyunca yayılmıştır.
Çeşme bölgenin cazibe alanı olan Alaçatı Rüzgar Sörfü merkezine ve Sakız Adasına
yakınlık göstermektedir.

A'La Carte Restoranlar
Laguna Beach (rezervasyonsuz ve ücretli)

Açık yüzme havuzu, kapalı termal havuz, şok havuzu, özel plaj bulunmaktadır. havuzda
ve plajda; şezlong, şemsiye, havlu ve minder mevcuttur.

Brasserie & Cafe: Sheraton Lounge, Turkish Coffee House.

Ücretsiz Hizmetler: Genel alanlarda wireless (128 kbps), emanet kasa, uyandırma servisi.

Barlar: Sports Bar, Jetty Bar, Pool Bar.

Ücretli Hizmetler: Doktor, çamaşırhane, ütü servisi, kuaför, market.

24 saat oda servisi.

Balayı Uygulaması
Odaya meyve ve şarap ikramı, odanın balayı konseptinde süslenmesi, gibi hizmetler
sunulmaktadır.

AKTİVİTELER
Botanica Thermal SPA
3500 m2 alan üzerine kurulan Botanica Thermal SPA, her biri özenle tasarlanmış
26 adet bireysel bakım ünitesi, 3 adet Egzotik Thai Evleri ve 1 adet çiftler için hazırlanan
özel suiti ile rahatlatıcı masaj seçenekleri, yenileyici vücut bakımları, iyileştirici termal
banyoları, kişisel ihtiyaç ve gereksinimleriniz doğrultusunda size özel hazırlanabilecek
cilt bakımları, bakım öncesi veya sonrası kullanabileceğiniz sauna, buhar banyosu, kar
çeşmesi, macera duşu, 2 adet kapalı termal havuz, 1 adet ısıtılmış deniz suyu havuz ve
1 adet açık normal tatlı su havuzu, ısıtılmış taş yataklar ile ruh ve beden bütünlüğünüzü
sağlayacak.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Çiftlerin balayı uygulamasından yararlanabilmesi için giriş esnasında evlillik cüzdanlarını
yanlarında bulundurması gerekmektedir.
Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.
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ALTIN YUNUS RESORT & THERMAL HOTEL
KONUM
250 m uzunluğunda sahil şeridi mevcuttur. Boyalık mevkiinde, İzmir’e 75 km, Çeşme’ye
3 km, Ilıca’ya 2 km, Alaçatı’ya 4 km, Dalyan’a 10 km, Ildır’a 20 km, Efes’e 155 km,
Kuşadası'na 170 km, havaalanına 90 km mesafededir.
ODALAR
423 odalı ve 937 yatak kapasitelidir.
Tesiste, 34 Marina Plus oda, 45 Marin oda, ana binada 319 oda, 2 Golden Suit, 17 Junior
Suit ve 6 Ocean Suit mevcuttur.
Uydu yayınlı TV, info kanalı, müzik, WC, küvet, duş, telefon, saç kurutma makinesi,
mini bar, laminant zemin, emanet kasası, merkezi klima, direkt hatlı telefon ve odalarda
balkon mevcuttur. Apart odalarda açık mutfak olup, malzemelidir.
YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansi̇yon
Zengin açık büfe sabah kahvaltısı ve akşam yemeği,
Petunia Restoran
Kahvaltı (07:00-10:00) Açık Büfe
Akşam Yemeği (19:00-22:00) Açık Büfe
A'La Carte Restoranlar
Marina Cafe Bar, Yunus Balık Restoran (Cuma günleri), Baküs Beach & Bar, Baküs Luna
Lounge, Beach Restoran & Bar.
A'La Carte Restoranlar ücretlidir.
Beach Bar (12:30-18:00, ücretli)
Tüm yerli̇ i̇çki̇ ve i̇çecekler; cin, votka, rakı, brandy, şarap, bira, kapalı kutu yada cam
şişeden meyve suları, soft içecekler, su, soda, tonik, asitli içecekler (ücretli).
Çay, kahve, expresso, cappuchino (ücretli).

AKTİVİTELER
Tenis kortları, beach volley, basketbol, mini futbol, tenis (gündüz), sauna.
Ücretli Aktiviteler: Masa tenisi, dart, bilardo, kano, çocuk bakıcısı, çamaşırhane, kuru
temizleme, Venüs Termal & Thalasso ünitesinde terapi ve masajlar, Türk hamamı,
tenis dersi, tenis ekipmanları, tenis kortu ışıklandırma, doktor, internet cafe (lobby ve
genel alanlarda ücretsiz), kuaför, telefon, bisiklet kiralama, araç kiralama, bebek bakımı,
oda servisi.
ÇOCUK
Mini club 10:00-12:30 ve 14:00-17:30 (04-08 yaş ve 9-12 yaş), çocuk havuzu,
çocuk parkı.
TESİS HAKKINDA
Otopark, özel plaj, açık-kapalı klimalı restoranlar, 5 adet bar, disko, konferans salonları
ve 10-1000 kişi kapasiteli 8 adet toplantı salonu, alışveriş merkezi, kuyumcu, market,
hediyelik eşya, kuaför, doktor, fotoğrafçı, araba kiralama servisi, termal havuzu,
özel termal banyoları, solaryum, sauna, jakuzi, fitness salonu mevcuttur. Tesiste 2 adet
açık havuz, 2 adet kapalı Thalasso havuzu (ısıtılmış deniz suyu), doktor (belirli saatlerde
bulunmaktadır). Odalarımızın hiçbirinde sigara içilmez, tekerlekli sandalye mevcuttur.
250 mt. uzunluğunda kumsal plaj bulunmaktadır.
Ücretsiz Hizmetler: Emanet kasa (odalarda), bornoz ve terlik (odalarda),
tenis (gündüz), çocuk klübü, kablosuz i̇nternet, masa tenisi, thalasso havuz,
thermal havuz, fitness center, sauna, hamam, kapalı havuz), disco (23:00–02:00,
i̇çecekler ücretli).
Ücretli Hizmetler: Minibar, oda servisi, çocuk bakıcılığı, fotoğraf hizmetleri, çamaşırhane,
kuru temizleme hizmetleri, kuaför hizmetleri, telefon hizmetleri, fun club, araba kiralama,
doktor hizmetleri, relax cafe (SPA, yiyecek ve i̇çecek).
Evcil hayvan kabul edilmez.

Beach Bar (10:00-18:00), Havuz Bar (10:00-18:00), Lobi Bar (08:00-24:00)
Oda servisi (ücretli, 24 saat), minibar (ücretli), disco (ücretli, 23:00-02:00), tüm içecekler
ücretlidir.
18 yaşının altındaki misafirlere alkollü içecek verilemez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 11:00
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RADISSON BLU RESORT & SPA
KONUM
Çeşme Altınyunus Mahallesinde bulunan tesis 38.000 m² alan üzerine kurulu olup,
312 odası bulunmaktadır. Şehir merkezine 80 km, havaalanına 90 km uzaklıktadır.
ODALAR
Standart Odalar: 25 m² olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk veya 3 yetişkin
konaklayabilir.
Superior Odalar: Üst katlarda, bahçe manzaralı, 27 m² olup maksimum 2 yetişkin + 1
çocuk veya 3 yetişkin konaklayabilir.
Premium Odalar: Üst katlarda havuz veya yandan kısmi deniz manzaralı, 27 m² olup
maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk veya 3 yetişkin konaklayabilir.
Odalarda; balkon/teras, duş, i̇nternet wireless, kasa, küvet, merkezi klima, minibar
(ücretli), oda servisi (ücretli), plazma & LCD TV, saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, telefon
(ücretli), TV, uydu yayını bulunmaktardır. Zemin halıdır.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı 07:00-10:30
Akşam Yemeği 19:00-22:30
Yarım Pansiyon
Sabah ve akşam yemekleri dahildir, bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler
ücretlidir.
Element Restoran, Citrus Lobby Bar, Aqua Havuz Bar, Sands Sahil Bar.
AKTİVİTELER
Ücretsiz aktiviteler: Fitness center, tenis kortu, masa tenisi, basketbol, plaj voleybolu.
Ücretli aktiviteler: kuaför, kuru temizleme, spa, toplantı salonu, türk hamamı, masaj,
sauna, çocuk bakıcısı, mini bar, oda servisi, telefon, tenis kortu (ışıklandırma & ekipman
ücretli), motorlu su sporları, termal havuz.

SPA & SAĞLIK
Kaplıca Suları: Önemli konumu sayesinde, Çeşme, uzun süredir kaplıca sularının tedavi
edici özellikleriyle, ısıtıcı güneşiyle ve hafif meltemi ile tanınmaktadır. Çeşme’deki sıcak su
kaynaklarının hidrokimyasal incelemesi, önemli tedavi edici faydaları ortaya koymuştur.
Suyun çoğu tuzlu olsa da, bir miktarında aynı zamanda, sodyum, kalsiyum, magnezyum
ve klor bikarbonat bulunmaktadır.
Sauna, SPA konçertosu, havuz, fitness.
ÇOCUK
Çocuk havuzu ve çocuk kulübü bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Ege’nin berrak sularına bakan bir kumsalda etkileyici bir manzara sunan ve ultra-modern
spa ve sağlık merkezi hizmetleri ile yeni Radisson Blu Resort & Spa, Çeşme, bedeninizi
ve ruhunuzu tatmin edecek mükemmel bir yer...
Tesisin 120 m uzunluğunda özel plajı bulunmaktadır.
Toplantılar ve Konferanslar: Radisson Blu Resort & SPA, Çeşme’de bulunan en etkileyici
toplantı, konferans ve etkinlik imkanlarına sahiptir. Toplantı ve Konferans alanları
yaratıcılığı ve üreticiliği teşvik edecek şekilde profesyonel tasarımcılar tarafından dizayn
edilmiştir. Otelimizde kapladıkları alanlar 90 m2 ile 150 m² arasında değişen toplam 7 ve
1 ortadan ayrılabilen toplantı ve konferans odası bulunmaktadır.
Balayı Uygulaması
Müsaitlik olması durumunda bir üst oda kategorisine ücretsiz upgrade yapılmaktadır.
Odaya pasta ikramı yapılmaktadır. Çiftlerin balayı uygulamasından yararlanabilmesi için
konaklamanın, resmi nikah tarihi itibari ile 1 ay içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir.
Ek olarak rezervasyon esnasında nikah tarihinin belgelenmesi gerekmektedir.
Ücretsiz Hizmetler: Genel alanlarda wireless, hemşire, emanet kasa, uyandırma servisi.
Ücretli Hizmetler: Doktor, kuaför, çamaşırhane, ütü servisi, market.
Tesise evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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BABAYLON HOTEL
KONUM
15.750 m² alan üzerine kurulu denize sıfır konumdadır. Çeşme merkezi 7 km, İzmir
Adnan Menderes Havaalanı 90 km (otoyol), Efes ve Meryem Ana’ya 150 km uzaklıktadır.
150 m uzunluğundaki plajı mavi bayraklıdır.
ODALAR
Toplam 110 adet oda.
24 m² genişliğindeki odalarda, uydu TV, split kilima, minibar (boş, ücretli), direkt telefon
(ücretli), 220V elektrik, halı ve parke zemin, balkon, küvet, duş, saç kurutma makinesi,
kasa mevcuttur.
Odalarda maximum 3 kişi konaklar.
Tüm odalar deniz manzaralıdır.

TESİS HAKKINDA
4 katlı tesis Odaların tümü balkonlu ve deniz manzaralıdır. Tesiste, ücretsiz otopark,
1 adet ana restoran, 1 adet teras restoran, 3 adet bar, TV ve oyun salonu, 1 adet açık
yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu, amfi tiyatro, açık otopark, jeneratör, 2 asansör,
yangın alarmı, 24 saat oda servisi mevcuttur.
1994 yılında hizmete girmiş tesiste 2008 ve 2010 yıllarında geniş çaplı bir yenileme
yapılmıştır.
Ücretli Hizmetler: Çamaşırhane, sauna, masaj, doktor, tenis (gece), telefon, internet, mini
market, rent a car, taksi, oda servisi (menü), anlaşmalı olan dış merkezlerdeki dalış kursu,
windsurf ve kitesurf dersleri.
Ücretsiz Hizmetler: Masa tenisi, dart, plaj voleybolu, mini futbol, bilardo, langırt,
boccia, cafe oyunları (satranç, tavla, okey, vb.), tenis (gündüz), oda servisi, güneşlenme
şemsiyeleri, şezlong, minder (plaj ve havuz başında).

YİYECEK & İÇECEK
Herşey dahil. (10:00-23:00 saatleri arasında)

150 m uzunluğunda üç katlı ve mavi bayraklı özel plaj mevcuttur. 1. ve 2. katı ince kumlu,
3. katı ise çim terastır. Deniz sığ ve ince kumludur. Plajda duş, WC, soyunma kabini ve
güneşlenme iskelesi mevcuttur.

Pool Bar (10:00-02:00)
Snack-Bistro Bar (10:00-02:00)
Lobby Bar (10:00-02:00)
AKTİVİTELER
Tenis, masa tenisi, plaj voleybolu, mini futbol, dart, havuz oyunları, bilardo. Otel dışında
anlaşmalı özel merkezlerde dalış kursu, windsurf ve kitesurf dersleri (ücretli)

Odalarda ve genel mekanlarda split klima, otel bahçesi içinde açık otopark (ücretsiz).
Evcil hayvan kabul edilmez.

ÇOCUK
1 adet çocuk havuzu (70 cm derinlik), çocuk kulubü (5-12 yaş), çocuk oyun parkı,
mini disko, bebek sandalyesi, bebek yatağı, bebek bakımı (ücretli ve rezervasyonlu).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 11:00
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DESIGN PLUS SEYA BEACH HOTEL
KONUM
İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na 89 km uzaklıkta olan Design+ Seya Beach'e,
İzmir-Çeşme otobanı üzerinden ulaşım kolayca sağlanabilmektedir. Ayrıca otel, yerel
mağazalar, tasarım dükkanları, gece kulüplerine ise sadece 7 dakika uzaklıktadır.

SPA & SAĞLIK
Tesiste sauna (ücretli), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli),
Türk hamamı (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli)
mevcuttur.

ODALAR
Suite Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini bar (ücretli),
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), LCD TV, çalışma
masası, banyo, split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, kablosuz internet
(ücretsiz), buklet banyo ürünleri, kasa (ücretli) bulunmaktadır.

HAVUZ & PLAJ
Denize sıfır tesiste çocuk havuzu, açık havuz, şezlong-şemsiye, kum plaj bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı ve Yarım Pansiyon
Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Geç Kahvaltı (10:00 - 10:30)
A'la Carte Öğle Yemeği (12:30 - 14:30)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:30)

TESİS HAKKINDA
Ufuktaki dağların turkuaz denizle birleştiği Design+Seya Beach Hotel Alaçatı, misafirlerini
huzur veren doğasıyla karşılıyor. Ege Denizi'nin göz kamaştıran manzarasına sahip otel,
kusursuz hizmet kalitesiyle misafirlerine lüks bir yaşam tarzı sunuyor.

ÇOCUK
Mini club, oyun bahçesi mevcuttur.

Otelde otopark (açık), market (ücretli), araç kiralama (ücretli), genel alanlarda kablosuz
internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), kuaför (ücretli), havalimanı transferi (ücretli),
çamaşırhane (ücretli), toplantı Salonu (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Evcil hayvan kabul edilmez.

AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), su kayağı (ücretli), rüzgar sörfü (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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PREMIER SOLTO HOTEL BY CORENDON
KONUM
Çeşme Alaçatı’da bulunan otelimiz, Çeşme merkezine 12 km, Alaçatı merkeze 3 km,
İzmir Havalimanı’na 90 km uzaklıktadır.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Hizmetler: Açık havuz, asansör, kapalı havuz, açık otopark, hamam, sauna,
çocuk havuzu, odalarda internet ve kasa.

ODALAR
Tüm odalarımızda merkezi klima sistemi, minibar, TV, kasa (ücretsiz) ve kablosuz
internet (ücretsiz) bulunmaktadır.

Ücretli Hizmetler: Telefon, Fax, Fotokopi, Çamaşırhane Hizmetleri, Minibar (su hariç),
Doktor & Hemşire, Ambulans Hizmeti, Kuaför, Fotoğrafçı, Market, Rent A Car, Rent A
Bike, Bebek Bakıcısı (Misafirin talebi üzerine), Havalimanı Transfer Hizmeti.

Odalarda su ısıtıcısı, kahve ve poşet çay mevcuttur.

SPA & SAĞLIK
Solto Hotel misafirleri, saunada tüm toksinlerden arınıp, Türk hamamında rahatladıktan
sonra, birbirinden farklı masajlar ile tüm yorgunluklarını Solto Spa’da atabilirler.

69 adet 35 m² deluxe oda ve ayrıca deluxe oda kategorisinde engelli misafirlerimiz için
hazırlanmış 1 adet özel oda bulunmaktadır.
Çocuklu aileler için tasarlanmış 10 adet dublex aile odası bulunmaktadır.
4 adet Özel Bahçe Suit Oda.
4 adet Özel Havuzlu Suit Oda.

TESİS HAKKINDA
Kum plajı ile 25.000 m² alana kurulmuş olan otelimiz Oda Kahvaltı konaklama hizmeti
vermektedir.

YİYECEK & İÇECEK
Tesisimiz oda kahvaltı konaklama hizmeti vermektedir.
Sabah kahvaltısında sunulan çay, nescafe ve su ücretsiz, akşam yemeğinde, plaj ve
barlarda sunulan tüm içecekler ücretlidir.
Yemek saatleri dışındaki tüm yiyecek-içecek servisi ekstra ücretlidir.
Kahvaltı (07:00-12:00)
Lobby Bar (24 saat, ücretli)
Pupa Pool Bar (10:00-18:00, ücretli)
Thematique Bar (18:00-24:00, ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 11:00
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LADİN OTEL
KONUM
Ladin Otel, Çeşme Dalyanköy mevkiinde 4.500 m2 alan üzerine kurulmuş olup toplam
66 odası bulunmaktadır. İzmir Havaalanı'na uzaklığı 90 km, şehir merkezine 3 km,
denize sıfır mesafededir.

AKTİVİTELER
Sertifikalı öğretmenler eşliğinde özel dalış ve yüzme dersleri mevcuttur ve ücretlidir.

Odalar
Standart Oda: 25 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur.
Aile Odası: 30 m2 olup maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur.

ÇOCUK
Mini Club 04-12 yaş arası çocuklar için hizmet vermektedir.
Çocuk büfesi ve oyun bahçesi mevcuttur.

Balkon, banyo, duş, kablosuz i̇nternet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), LCD TV, minibar
(ücretli), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, split klima, uyandırma servisi, uydu
yayını, zemin halı, seramik zemin.

TESİS HAKKINDA
Tesis denize sıfır olup 100 m uzunluğunda ahşap platform şeklinde plajı bulunmaktadır.
Havuzda ve plajda şezlong, şemsiye ücretsizdir.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:00)
Akşam Yemeği (19:30-22:00)
Snack Bar, (09:00-18:00, ücretli)
Plaj Bar (09:00-18:00, ücretli)

Genel alanlarda ve odalarda wifi internet ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Bilardo (ücretli), langırt (ücretli), su altı dalış (ücretli).

Çamaşırhane (ücretli), genel alanlarda kablosuz i̇nternet (ücretsiz), kuru temizleme
(ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli).

Yarım Pansiyon
Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecekler ve otel genelinde tüm
içecekler ücretlidir.

Balayı Uygulaması
Balayı misafirlerinin odasına meyve sepeti ikramı yapılmaktadır.

Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretli), şişeli i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve
suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı i̇çecekler (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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THE NOWNESS HOTEL
KONUM
Çeşme'deki tesis; Çeşme merkeze 500 m, İzmir şehir merkezine 90 km, Adnan Menderes
Havalimanı'na 96 km mesafede bulunuyor.
ODALAR
Deniz Manzaralı Odalar (30 m2): Odalarda; uydu yayını, duş, çay-kahve seti, mini bar
(ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), LCD TV,
çalışma masası, merkezi ısıtma, banyo, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su
ısıtıcısı, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, kasa (ücretsiz), buklet banyo ürünleri
bulunmaktadır.
Aile Odaları (45 m2): Odalarda, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi
klima, tıraş/makyaj aynası, bornoz, duş, laminant zemin, oturma grubu, buklet banyo
ürünleri, terlik, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon, su ısıtıcısı,
telefon (ücretli), merkezi ısıtma, elbise dolabı, mini bar (ücretli), çalışma masası, çaykahve seti, oda servisi (ücretli), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.
Corner Süit Odalar (39 m2): Odalarda; terlik, duş, saç kurutma makinesi, bornoz, elbise
dolabı, telefon (ücretli), uydu yayını, uyandırma servisi, merkezi ısıtma, LCD TV, laminant
zemin, kablosuz internet (ücretsiz), tıraş/makyaj aynası, çalışma masası, balkon, kasa
(ücretsiz), merkezi klima, mini bar (ücretli), buklet banyo ürünleri, çay-kahve seti, oturma
grubu, su ısıtıcısı, banyo, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
Executive Süit Odalar (84 m2): 1 yatak odası, 1 oturma odasından oluşmaktadır.
Odalarda; duş, mini bar (ücretli), tıraş/makyaj aynası, uydu yayını, telefon (ücretli),
merkezi klima, bornoz, buklet banyo ürünleri, laminant zemin, balkon, LCD TV, oturma
grubu, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), terlik, elbise
dolabı, çay-kahve seti, oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, çalışma masası,
banyo, su ısıtıcısı, merkezi ısıtma bulunmaktadır.

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Tesisin SPA ve wellness bölümünde sauna, buhar odası, hamam, thalasso havuzu,
fitness merkezi ve masaj hizmetleri gibi olanaklar bulunuyor.
Türk Hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, SPA center (ücretli), masaj (ücretli), buhar
banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz)
HAVUZ & PLAJ
Denize sıfır konumdaki tesisin iskelesi, açık havuz ve özel plajı bulunuyor. Plajda ve
havuzda alınan şezlong ve şemsiye ücretsiz.
ÇOCUK
Mini club mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Çeşme'de denize sıfır konumda yer alan The Nowness Hotel, kendisine ait mavi bayraklı
plajı, açık yüzme havuzu ve zengin SPA olanaklarıyla misafirlerine konforu ve eğlenceyi
bir arada sunuyor.
Otelde; iş merkezi (ücretli), fotoğraf servisi(ücretli), otopark (açık), market (ücretli), araç
kiralama (ücretli), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuaför
(ücretli), havalimanı transferi (ücretli), çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli)
olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon
Yarım pansiyon konaklamalarda sabah ve akşam yemekleri dışında alınan tüm yiyecekler
ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Beach ve Pool A'la Carte Restoran rezervasyonlu ve ücretli.
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 11:00
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CESHME PLUS HOTEL
KONUM
Çeşme Ilıca mevkiinde bulunan tesis 23.000 m2 alan üzerine kurulu, 75 odalı bir tesistir.
Çeşme şehir merkezine 3 km, havalimanına 80 km uzaklıktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Kahvaltı (08:00 - 10:30)

ODALAR
Gunesh Odalar (35 m²): Deniz manzaralı odalardır. Odalarda; çift kişilik tek yatak, uydu
yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi,
telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), küvet, LCD TV, banyo, split klima, uyandırma
servisi, kablosuz internet (ücretsiz) bulunmaktadır.

Cheff Restaurant - Dünya Mutfağı - Snack (ücretli)
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

Günesh Aile Odası (45 m²): Odalarda; uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz),
duş, seramik zemin, küvet, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo,
balkon, telefon (ücretli), split klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli), oda servisi (ücretli)
bulunmaktadır.
Meshk Odalar (30 m²): Verandalı ve deniz manzaralı odalardır. Odalarda; çift kişilik tek
yatak, duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, telefon (ücretli), uydu yayını, uyandırma
servisi, LCD TV, kablosuz internet (ücretsiz), split klima, balkon, küvet, mini bar (ücretli),
seramik zemin, banyo, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
Meshk Plus Odalar (27 - 35 m²): Deniz manzaralı odalardır. Balayı çiftleri için uygundur.
Odalarda; çift kişilik tek yatak, duş, parke zemin, uydu yayını, telefon (ücretli), balkon,
LCD TV, split klima, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), elbise dolabı, saç
kurutma makinesi, banyo bulunmaktadır.
Süit Odalar (65 m²): Deniz manzaralı odalardır. Odalarda; 1 yatak odası ve oturma
grubu, duş, parke zemin, telefon (ücretli), mini bar (ücretsiz), küvet, split klima, uydu
yayını, elbise dolabı, LCD TV, kablosuz internet (ücretsiz), banyo, saç kurutma makinesi,
uyandırma servisi, balkon bulunmaktadır.
Ceshme Plus Süitler (55 m2): Kendilerine ait özel alanları ve balkonlarıyla denizle iç
içe huzuru sunmaktadır. Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz), saç kurutma makinesi,
banyo, split klima, duş, balkon, mini bar (ücretli), uydu yayını, LCD TV, uyandırma servisi,
elbise dolabı, zemin mermer, telefon (ücretli) bulunmaktadır.

Oda Kahvaltı konaklamalarda sadece sabah kahvaltısı ücretsiz olup gün içerisinde alınan
tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Dondurma (ücretli), şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış
meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)
AKTİVİTELER
Masa Tenisi (ücretli), Basketbol, Pilates (ücretli)
HAVUZ & PLAJ
Denize sıfır tesiste kum plaj ve kum, sığ deniz bulunmaktadır. Plaj uzunluğu 500 m'dir.
Ayrıca çocuk havuzu, açık havuz, iskele ve platform mevcuttur.
ÇOCUK
Oyun Bahçesi
TESİS HAKKINDA
Ceshmeplus Hotel & Beach farklı binalardan oluşan mimarisiyle, çok özel dekorasyonu
ve yenilenen odalarıyla sizleri bekliyor.
Otelde ütü servisi (ücretli), otopark (açık), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), genel
alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), havalimanı transferi (ücretli), çamaşırhane
(ücretli), emanet kasa (ücretsiz), uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Ceshme Odalar (45 m2): Odalarda; mini bar (ücretli), kablosuz internet (ücretsiz),
uyandırma servisi, duş, uydu yayını, saç kurutma makinesi, split klima, elbise dolabı,
banyo, LCD TV, telefon (ücretli), mermer zemin bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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AKAY GARDEN FAMILY CLUB
KONUM
Çeşme'deki tesis; Çeşme merkeze 500 m, İzmir şehir merkezine 90 km, Adnan
Menderes Dolaplıkuyu mevkiindeki tesis Alaçatı merkeze 15 km, Çeşme merkeze
16 km, İzmir şehir merkezine 63 km ve Adnan Menderes Havalimanı'na 80 km mesafede
konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar (25 m2): 2 tek kişilik ya da 1 çift kişilik yatak seçenekleri mevcuttur.
Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma
makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), LCD TV, çalışma masası, banyo,
split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00 - 22:00 arası ücretsiz. Taze sıkılmış
meyve suları ve Türk kahvesi ücretli.
Mini bar, talep üzerine günlük ücretli olarak dolduruluyor ve ücretli olarak yenilenebiliyor.
Oda servisi ücretli olarak hizmet veriyor.
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran,

AKTİVİTELER
Bilardo (ücretli) bulunmaktadır.
HAVUZ & PLAJ
Denize 120 m mesafede konumlanan tesisin özel anlaşmalı plajı mevcut. Şezlong ve
şemsiye hizmetinin ücretsiz olarak misafirlere sunulduğu plaja, tesisin belirlemiş olduğu
saatlerde ücretli transfer sağlanıyor. Çocuk havuzu ve açık havuz mevcuttur.
ÇOCUK
Tesiste çocuk havuz aktivitesi, oyun bahçesi bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
İzmir’in gözde tatil merkezlerinden Çeşme’nin Ildır Köyü’nde yer alan Akay Garden
Family Club’ın deniz manzaralı restoranında keyifle yemek yiyebilir, gün boyu süren
animasyonlara, gece düzenlenen şov ve eğlencelere katılabilirsiniz. Denize 120 m
uzaklıkta bulunan tesisin anlaşmalı olduğu, 3 km uzaklıktaki plajda ücretsiz transfer
imkanları ile ulaşarak denizin tadını çıkarabilirsiniz.
Ücretsiz Hizmetler: Otopark, açık havuz, resepsiyon hizmeti, kablosuz internet, lobi,
döviz bozdurma, masa tenisi, soft animasyon
Ücretli Hizmetler: Çamaşırhane, mini market, araç kiralama, doktor (dışarıdan geliyor.),
fotoğraf servisi, telefon ve faks hizmeti, emanet kasası, kuru temizleme

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 11:00
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KAMER SUITES & HOTEL
KONUM
Dalyan Mevkii’ndeki tesis, Aya Yorgi Plajlarına 1 km, Çeşme merkeze 3 km, İzmir Adnan
Menderes Havalimanı’na 90 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Tüm odalar 40 m2 1+1 Suite, Balkon, Banyo, Duş, Kablosuz İnternet (ücretsiz),
LCD TV, Minibar (boş), Oda Servisi (ücretli), Saç Kurutma Makinesi, Split Klima,
Su Isıtıcısı, Uyandırma Servisi, Uydu Yayını, Fayans Zemin Oturma Odası, Parke Zemin
Yatak Odası
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:30-10:30) Açık Büfe, Snack Bar (10:30-22:00, ücretli),
Oda kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında tesiste alınan yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Kahvaltıda, ekolojik tarım yapan tesis çiftliğindeki ürünleri ile
oluşturulan leziz ve sağlıklı menüler sunuluyor. Kahvaltı dışında alınan tüm sıcak, soğuk
içecekler ve minibar ücretli. Odada çay-kahve ikram seti ve günlük bir büyük su ücretsiz.
Şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), yabancı içecekler (ücretli)
AKTİVİTELER
Bilardo (ücretsiz), langırt (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), fitness (ücretsiz).
ÇOCUK
Çocuk havuzu mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Tesisin anlaşmalı indirimli plajı Sera Beach 800 m mesafede bulunuyor. Plaja 10:0019:00 arası ücretsiz servis bulunuyor. Giriş, şezlong, şemsiye ücrete dahil, tüm ekstralar
ücretlidir.
Çamaşırhane (ücretli), genel alanlarda kablosuz ı̇nternet (ücretsiz), kuru temizleme
(ücretli), market (ücretli), ütü servisi (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 1 km mesafededir.

2

EGE TULİP OTEL ÇEŞME
KONUM
Çeşme merkezdeki tesis, Alaçatı'ya 9,7 km, Adnan Menderes Havalimanı'na 80 km ve
İzmir şehir merkezine 87 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar (24 m2): Havuz, bahçe ya da sokak manzarasına sahiptir. 2 kişinin
konaklayabileceği odalarda LCD TV, uydu yayını, kablosuz internet, mini bar, klima,
elbise dolabı, banyo ve WC, telefon ve değerli eşyalarınız için kasa bulunmaktadır.
Corner Oda (28 m2): Ana binada konumlanmış ve havuz, bahçe ya da sokak
manzarasına sahiptir. 2 balkonlu ve 3 kişinin konaklayabileceği odalarda LCD TV, uydu
yayını, kablosuz internet, mini bar, klima, elbise dolabı, banyo ve WC, telefon ve değerli
eşyalarınız için kasa bulunmaktadır.
Dublex Oda (30 m2): İkinci binanın üçüncü katında yer alan dublex odalar alt katta oturma
odası ve üst katta yatak odasından oluşmaktadır. Bahçe, havuz ve sokak manzarasına
sahiptir. 4 kişinin konaklayabileceği odalarda LCD TV, uydu yayını, kablosuz internet,
mini bar, klima, elbise dolabı, banyo ve WC, telefon ve değerli eşyalarınız için kasa
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Özellikle Ege Bölgesi ile özdeşlemiş taze ve organik malzemeler ile her sabah itina ile
hazırlanan açık büfe kahvaltımızı mutlaka denemelisiniz. Kahvaltı Hafta İçi (Açık Büfe)
08:00-10:00, Hafta Sonu (Açık Büfe) 08:00-11:00.
ÇOCUK
Tesiste çocuk misafirler için çocuk aktivite köşesi, oyun bahçesi, satranç ve 65 cm
derinliğinde çocuk havuzu bulunuyor.
TESİS HAKKINDA
Ege Tulip Deluxe Hotel’de modern çizgilere sahip rahatlatıcı tasarım; butik otelin
kişiye özel kişiye hizmet anlayışıyla birleşiyor. Çeşme Merkez’e ve Marina’ya yakın
konumu, konforlu ve ferah toplam 45 odası, taze ve organik yiyecekleriyle bir tatilden
bekleyebileceğiniz yenilenme imkanını size sunuyor. Ege Tulip Deluxe Otel’in huzurlu ve
rahat ortamının tadını çıkaracaksınız. Oda kahvaltı konaklama hizmeti sunan otelimizde
siz değerli misafirlerimizin memnuniyeti her zaman ön plandadır.

Otele Giriş Saati
15:00
Otelden Çıkış Saati 11:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Marinaya 200 m, en yakın plaja 1 km mesafededir.
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VIENTO HOTEL
KONUM
Viento Hotel, Çeşme-Alaçatı mevkiinde 1.000 m2 alan üzerine konumlanmış olup toplam
27 odası bulunmaktadır. İzmir Havaalanı’na 90 km olup denize 3 km mesafededir.
ODALAR
Bahçe Katı Deluxe Odalar (18-22 m2)
Deluxe Odalar (36 m2)
Cumbalı Deluxe Odalar (36 m2)
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı (08:30 - 11:30)
Viento A'la Carte Restaurant - Deniz Mahsülleri, Açık Restoran, Kapalı Restoran
Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
AKTİVİTELER
Tesiste animasyon bulunmamaktadır. Bisiklet (ücretsiz) ve rüzgar sörfü (tesis dışındaücretli) mevcuttur.
HAVUZ & PLAJ
Tesis denize ve Ilıca plajına 3 km mesafede olup halka açık plajda veya özel plajlardan
ücretli olarak yararlanabilirsiniz. Açık havuz ve bahçede ısıtmalı jakuzili havuz
bulunmaktadır. Plaja ücretsiz servis imkanı sağlanmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Viento Hotel Alaçatı, misafirlerine huzur ve dinginliğin yanı sıra kaliteyi ve konforu da
sunmayı amaçlayan jakuzili çim bahçesi, keyifli müziklerin eşlik edeceği barı ve güler
yüzü ile tadına doyamayacakları bir tatil yaşatıyor.
Otelde; ütü servisi (ücretli), otopark (açık), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz),
kuru temizleme (ücretli), havalimanı transferi (ücretli), çamaşırhane (ücretli), emanet kasa
(ücretsiz), toplantı salonu (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları sunulmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

14:00
Otele Giriş Saati
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 3 km mesafededir.

ALAÇATI MARINA PALACE BUTİK OTEL
KONUM
Alaçatı Marina Palace Butik Otel, Çeşme Alaçatı Liman mevkiinde olup 12 odası
bulunmaktadır. İzmir Havaalanı’na 80 km, Alaçatı merkeze 3 km, plaja 400 m
mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar (20 m2): Maksimum 2 yetişkin konaklayabilir.
Deluxe Odalar (20+10 m2): Maksimum 3 yetişkin konaklayabilir.
Suit Oda (55 m2): 2 yetişkin + 2 çocuk (10-11 yaş) konaklayabilir.
Family Oda (80 m2): 4 yetişkin + 2 çocuk (10-11 yaş) konaklayabilir.
Odalarda; uydu yayını (ücretsiz), mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi (ücretsiz),
telefon (ücretli), LCD TV, banyo, split klima, kablosuz internet (ücretsiz) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı şeklinde hizmet vermekte olup sabahları eşsiz güzellikteki bahçesinde
doğal serpme köy kahvaltısı akşamlarıda 5 çayı ikramı kurabiye eşliğinde ücretsizdir.
Şişeli içecekler, türk kahvesi expresso vb. ücretlidir.
SPA & SAĞLIK
İstekler doğrultusunda masaj hizmeti (ücretli) randevu ile organize edilmektedir.
HAVUZ & PLAJ
Tesis denize sıfır olup plaja 400 m mesafede yer almaktadır. Plajdaki tüm hizmetler
ücretlidir. Havuzda şemsiye, şezlong, minder ve plaj havlusu ücretsiz olarak sunulur.
Tesis yaz dönemlerinde anlaşmalı olduğu Alaçatı ve Çeşme’nin popüler beach clublerine
ücretsiz giriş imkanı sunmaktadır.
ÇOCUK
Çocuklara özel (3 yaş ve üzeri) yeşil alan, oyun bahçesi, salıncak mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Alaçatı Marina Palace Butik Otel, incelikle tasarlanmış olup farklı bir tatil anlayışını ve
gerçek butik servisi ile hizmetinizdedir. Evcil hayvan kabul etmektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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ANTMARE HOTEL
KONUM
Antmare Alaçatı Hotel, Çeşme-Port Alaçatı mevkiinde olup 90 odası bulunmaktadır.
İzmir Havaalanı’na 90 km, şehir merkezine 3 km, denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Çift Kişilik Odalar (30 m2) , Teraslı Çift Kişilik Odalar (30 m2) , Teraslı İki Yataklı Odalar
(30 m2), Cumbalı İki Yataklı Odalar (30 m2), Balkonlu Çift Kişilik Delüks Odalar (30 m2),
Balkonlu İki Yataklı Delüxe Odalar (27 m²), Teraslı Çift Kişilik Delüks Odalar (32 m²)
"Deluxe" odalar, deniz manzarasının yanı sıra balkon ve yataklarında cibinlik de
vadediyor. Her odada bulunan klima, kasa, mini bar, televizyon ve kablosuz internet ağı,
Antmare’deki yüksek hizmet kalitesinin göstergesi.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı (09:00 - 11:30)
Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Ege ve Akdeniz Mutfağı – A la Carte Restaurant
Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretli), şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler
(ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)
AKTİVİTELER
Tesiste yetişkinler ve çocuklar için aktivite bulunmamaktadır. Rüzgar sörfü, yoga (ücretli),
pilates (ücretli), kiteboard, trekking, atv ve gokart olanakları sunulmaktadır.
SPA & SAĞLIK
Ücretsiz Hizmetler: Türk hamamı, buhar banyosu, fitness, sauna, SPA center
HAVUZ & PLAJ
Tesis denize sıfır mesafede olup 10 m özel kum plajı bulunmaktadır. Şezlong, şemsiye
ücretsizdir. 2 açık havuz, bir çocuk havuzu ve 1 kapalı havuz bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Otelde; ütü servisi (ücretli), engelli rampası, genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz),
kuru temizleme (ücretli), havalimanı transferi (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), toplantı
salonu (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

NEA GARDEN HOTEL
KONUM
Alaçatı Merkeze 1.8 km uzaklıkta olup yürüyüş mesafesinde 15 dakika mesafededir.
Ilıca Plajı'na 2 km ve Sörf merkezlerine 7 km uzaklıktadır.
ODALAR
Odaların her biri toplamda 50 m2 büyüklükte olup salon, teras–balkon, koridor, yatak
odası, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Yatak odalarında hepsi el işi eskitme ikiz yatak,
komidin, makyaj masası, eşya dolabı ve plazma TV bulunmaktadır. Odalarda; uydu
yayını, duş, kablosuz internet (ücretsiz) mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Serpme bahçe kahvaltısı (09.00-11.00), Beş çayı (17.00-17.30)(ücretsiz)
Oda + Kahvaltı konaklamalarda, sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Yarım pansiyon konaklamalarda, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm
yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Akşam yemeği set menü şeklindedir. Ege mutfağına özgü meze, zeytinyağlı çeşitleri,
salata, seçmeli ana yemek, tatlı ve meyve servis ediliyor.
HAVUZ & PLAJ
Tesiste açık havuz mevcuttur.
ÇOCUK
Çocuklar için çocuk havuzu ve oyun parkı bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Çocuk ve bebek dostu bir oteldir. 1+1 aile suitleri 1 çift kişilik yataklı ebeveyn yatak odası
ve çocuk odası olan salon kısmından oluşmaktadır. Tek banyoludur. Sabahları serpme
bahçe kahvaltısı servis edilir. Günün yorgunluğunu 5 çayındaki enfes ev kurabiyeleri ve
poğaçaları ile atabilirsiniz. Konaklamalarda Oda Kahvaltı veya Yarım Pansiyon imkanı
sunulmaktadır. Otel her birinde 4 adet 1+1 suit oda bulunan 6 bloktan oluşmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 2 km mesafededir.
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A LA LUCCA BOUTIQUE HOTEL
KONUM
A La Lucca Boutique Hotel, Alaçatı şehir merkezindedir. Tesis restaurant ve barlar
sokağına 500 m yürüyüş mesafesinde, Adnan Menderes Havalimanı’na 90 km
uzaklıktadır.
ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; elbise dolabı, telefon (ücretli), uyandırma servisi, kablosuz
internet (ücretsiz), merkezi klima, çalışma masası, teras, saç kurutma makinesi, balkon,
duş, uydu yayını, laminant zemin, banyo, LCD TV, mini bar (ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Açık Restoran, Kapalı Restoran, A'la Carte Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı
içecekler (ücretli)
Odalarda; günlük kişi başı 1 adet su suit odalarda çay&kahve+kettle servisi vardır.
HAVUZ & PLAJ
Tesiste açık havuz mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
2014 yılında yapılan tesis Alaçatı esintilerini modern mimariyle ve konforla
birleştirmektedir. Son derece şık düzenlenmiş odalarda konforu hissedecek, havuzda
ferahlayacak, bahçede tatile doyacaksınız.
Otelde; otopark (açık), kuru temizleme (ücretli), araç kiralama (ücretli), havalimanı
transferi (ücretli), wifi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

SARI GELİN BUTİK OTEL
KONUM
Sarı Gelin Otel’den, Alaçatı'nın ünlü sörf okullarına, eğlence mekanlarına sadece
dakikalar içerisinde ulaşabilirsiniz. Hacımemiş Mahallesi ve Kemalpaşa Caddesi ise
yürüme mesafesindedir. Adnan Menderes Havalimanı'na 80 km, Alaçatı plajlarına 4 km,
Ilıca Plajı’na uzaklığı ise 3 km'dir.
ODALAR
Standart, geniş balkonlu ve terasa sahip odalar, misafirlerin tüm konforu düşünülerek
tasarlanmıştır. Odalarda; duş, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli),
oda servisi (ücretli), parke zemin, banyo, oturma grubu, split klima, tıraş/makyaj aynası,
kablosuz internet (ücretsiz), buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı
içecekler (ücretli)
HAVUZ & PLAJ
Sarı Gelin Otel Ilıca Plajı’na 3 km mesafede olup plajdaki tüm hizmetler ücretlidir.
TESİS HAKKINDA
Sarı Gelin Butik Hotel, mimari ve kültürel dokuyla bütünleşen eski bir taş binanın restore
edilmesi ile hayat buldu. Rustik yapı ve çevre atmosferi ile modern konforun birleşimi,
otelin kişiye özel ve elit bir konaklama keyfini hakkıyla sunmasını sağlıyor.
Otelde; genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz) ve havalimanı transferi (ücretli)
olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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PEREMERE ALAÇATI
KONUM
Otel; deniz kenarına 2 km ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 65 km mesafededir.
ODALAR
Standart Twin Odalar (20 m2): Odalarda; çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak,
uydu yayını, duş, saç kurutma makinesi, oda servisi (ücretli), LCD TV, mermer zemin,
banyo, split klima, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), buklet banyo ürünleri
bulunmaktadır.
Cumbalı Odalar (25 m2): Odalarda çift kişilik tek yatak, uyandırma servisi, kablosuz
internet (ücretsiz), duş, buklet banyo ürünleri, uydu yayını, saç kurutma makinesi,
mermer zemin, banyo, split klima, oda servisi (ücretli), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.
Queen Odalar (27 m2): Odalarda çift kişilik tek yatak, duş, saç kurutma makinesi, telefon
(ücretli), uydu yayını, zemin mermer, uyandırma servisi, LCD TV, kablosuz internet
(ücretsiz), split klima, balkon, kasa (ücretsiz), buklet banyo ürünleri, banyo, oda servisi
(ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı (08:00 - 10:00) Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler
ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Şişeli içecekler (ücretli), yabancı
içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)
AKTİVİTELER
Bisiklet (ücretli) mevcuttur.
SPA & SAĞLIK
Tesiste; SPA center (ücretli), masaj (ücretli) bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Misafirlerini taş bir yapıda hizmet veren Peremere Alaçatı, özenle dekore edilmiş odaları
ve huzurlu konumunun yanı sıra kusursuz hizmet anlayışı ile misafirlerine hizmet veriyor.
Otelde; ütü servisi (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme
(ücretli), emanet kasa (ücretli), çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

KERME OTTOMAN ALAÇATI
KONUM
Kerme Ottoman Alaçatı; Adnan Menderes Havalimanı'na 86 km, Çeşme Otogarı'na
10 km uzaklıkta konumlanıyor.
İzmir/Alaçatı mahallesinde Hacımemiş bölgesinde, yüzme havuzlu ve kendinizi evinizde
hissedeceğiniz konforlu atmosferi ile kusursuz kişiye özel hizmeti ile huzur / sessizlik
içerisinde bir tatil imkanı sunar.
ODALAR
Odalarda, double bed, kettle, vantilatör, minibar, fön makinası, LED TV, ücretsiz
internet, telefon, duş, klima, mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Hepimiz kurmuşuzdur doğanın eşsiz güzelliklerini bizlere sunduğu, tarihi ve coğrafi
güzellikler bakımından zengin, şirin ve sıcak bir beldede tatil hayalini.
Yeşille kaplı dağ, masmavi bir deniz ve usul usul akan nehir manzarası altında;
çam ağaçlarının temizlediği orman havasını soluyarak bu hayalinizi gerçekleştirmek
istemez misiniz? Ailenizle, ve arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirmek, yıl içindeki
yorgunluğunuzdan arınmak ve evinize rahatlamış bir şekilde dönmek istiyorsanız
Kerme Ottoman sizin için ideal bir tercih olacak...
Ülkemizin, tabiatın güzellikleriyle süslenmiş, sükûnet ve huzurun hakim olduğu
bu nadide köşesinde yapacağınız eşsiz ve muhteşem bir tatil, sizin için unutamayacağınız
bir tecrübe olacak; Kerme Ottoman’da bu tecrübeyi her sene yeniden yaşamak
isteyeceksiniz.
Kerme Ottoman Butik Otel, işte bu güzellikler eşliğinde, size harika bir tatil imkanı
sunuyor…

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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LA MIRA OTEL
KONUM
Alaçatı'da konumlanan tesis, Çeşme merkeze 8 km ve Adnan Menderes Havalimanı'na
110 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar (14 m2): Odalarda; banyo, uydu yayını, duş, kablosuz internet (ücretsiz),
laminant zemin, saç kurutma makinesi bulunmaktadır.
Cumbalı Süit Odalar (17m2 - 25m2): Odalarda; duş, saç kurutma makinesi, kablosuz
internet (ücretsiz), banyo, laminant zemin bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07.00-12.00) Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan hizmetler ücretli. Tesis
genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
TESİS HAKKINDA
Alaçatı çamlık mevkii üzerinde yepyeni odaları, yüzme havuzu ve Alaçatı'ya yakınlığıyla
muhteşem dinlenme imkanı veren ve Alaçatı taş ev mimarisine göre yapılan otel,
konukların beğenisine sunulmuştur
Ücretsiz Hizmetler: Açık havuz, resepsiyon hizmeti, telefon ve faks hizmeti, kablosuz
internet, lobi, açık otopark
Ücretli Hizmetler: Restoran, döviz bozdurma

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

Kusadasi
Masmavi denizi, parlak güneşi, kitaplara konu olan tarihi, doğal güzellikleri ve sabahlara kadar süren eğlenceleriyle İzmir’e sadece
90 kilometre mesafede bulunan Kuşadası, her yıl on binlerce turisti ağırlamaktadır. Hemen her yeri plaj olan Kuşadası’nın en ünlü plajı ise
Kadınlar Plajı’dır. Gündüzleri deniz, kum ve güneş üçlüsünün dışında geceleri eğlence hayatıyla da oldukça ünlü olan Kuşadası, sabahlara kadar
süren eğlenceleriyle dünyanın pek çok yerinde bilinmektedir.

Didim

Muğla sınırları içinde yer alan Didim, 53 kilometrelik sahil şeridinin üzerinde hemen hepsi kumsal olan onlarca koya sahiptir. Bu koylar içinde
kuşkusuz en önemlisi, Ege’nin dünyaca ünlü plajlarından biri olan Altınkum’dur. Tertemiz kıyı şeridinde denize girerek, büyülü Ege maviliklerinde
tekne gezisine çıkarak, su sporları yaparak ya da yöredeki tarihi ve turistik yerlere düzenlenen günlük turlara katılarak keyifli zaman geçirmek
mümkündür. Didim’de görülmesi gereken tarihi yerlerin başında Apollon Tapınağı gelmektedir. Apollon Tapınağı, antik dünyanın en büyük
üçüncü tapınağı olmasının yanında, dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın da mimari bir ikizidir.

Dikili
Dikili; sakin kent özelliğinin yanı sıra, zümrüt yeşili ve turkuaz mavisi doğası ile de tatilde huzur arayanların en önemli adreslerinden biridir.
İzmir’in kuzey incisi olarak tanımlanan Dikili, aynı zamanda Barış kenti olarak da anılır. Her yaz düzenlenen Barış ve Demokrasi Şenlikleri ile
barış dilekleri tüm dünyaya buradan duyurulur. Bu şenliklere pek çok aydın ve sanatçının yanı sıra Midilli Adası sakinleri de katılır. Dikili, Ege
mutfağının kendine özgü kültürünü yansıtan zeytinyağlıları ve deniz ürünleri ile ziyaretçilerini hafif ve lezzetli sofralara buyur eder. Burada
gün batımını izlemek ise bambaşka bir keyiftir. Eğer tatilinizi Dikili’de yapmaya karar verirseniz; Atatürk Botanik Bahçesi’ni, Barış Parkı’nı,
Nebiler Köyü’nü, Volkanik Karagöl’ü, Kemente Yaylası’nı, Bademli Köyü’nü, Aya Nikola Kilisesi’ni, Bademli Ilıcası’nı ve Atarneus Antik Kenti’ni
görmeden dönmeyin.

Sirince
Şirince, İzmir’de huzurlu bir tatil arayanların aklına gelen ilk yerlerden biri… Maya Takvimi’ne göre kıyamet koptuğunda zarar görmeyecek yerler
listesinde olduğu için 2012 yılında ortaya atılan kıyamet senaryolarından sonra popülerliği artan bu güzel köy, hem kafasını dinlemek hem de
gezip eğlenmek isteyenleri kendisine çekiyor. Zengin tarihi dokusu, trafiğe kapalı sokakları, tezgahlarında yöresel aksesuarlar ve yiyecekler
satan insanları ile buraya özel meyve şarapları Şirince’yi en gözde tatil yerleri arasına yerleştiriyor. Aziz John Baptist Kilisesi, Tiyatro Medresesi
ve Nesin Matematik Köyü, buraya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler arasında… Ayrıca yakın konumda bulunan, UNESCO Dünya
Kültür Mirası Listesi’ndeki Efes Antik Kenti’ni de görmeye gidebilirsiniz.

Foca
Hep özlem duyduğunuz sahil kasabasında yaşama hayalinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz bir adres Foça… Unutamayacağınız bir tatil deneyimi
yaşamak istiyorsanız; taş evlerle süslü sokakları, mavi bayraklı koyu, balıkçı teknelerinin demirlediği limanı ve eşsiz gün batımları ile Foça,
sizin için en doğru rota… Antik Çağ’da İyonya’nın en önemli yerleşimlerinden biri olan Foça, bugün de başta İzmirliler olmak üzere kendini
yenilemek isteyenlerin vazgeçemeyecekleri bir uğrak noktası. Foça’da denize girerek ferahlayabilir, kafanızı dinleyebilir, benzersiz gün batımının
keyfini çıkarabilir, akşamları ise birbirinden şık restoranlarda deniz ürünlerinin tadına bakarak canlı müzikle eğlenebilirsiniz.

CLUB MARVY
AQUA FANTASY AQUA PARK & SPA
CLC KUŞADASI GOLF & SPA RESORT
TUI LIFE FAMILY EPHESUS
RICHMOND EPHESUS RESORT
PALM WINGS BEACH RESORT & SPA KUŞADASI
PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT
GRAND BELISH RESORT & SPA
KUŞTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE
MY AEGEAN STAR HOTEL
DOUBLE TREE BY HILTON KUŞADASI
CLUB SCALA NUOVA

MARİNA HOTEL & SUITES
FAUSTINA HOTEL & SPA
AKBULUT HOTEL & SPA
ASENA OTEL
ARORA HOTEL
PONZ APART HOTEL
İLAYDA AVANTGARDE HOTEL
İLAYDA HOTEL
DABAKLAR HOTEL
PALM WINGS BEACH RESORT & CONVENTION CENTER
VENOSA BEACH RESORT SPA
RAKASTA BOUTIQUE HOTEL & CONVENTION CENTER

PERLA OTEL
DİKELYA HOTEL
DİKİLİ SUNSET HOTEL
DİKİLİ ATERNA HOTEL
KAYSERKAYA DAĞ EVLERİ
KIRKINCA EVLERİ
BÜLBÜL YUVASI BUTİK OTEL
GRIFFON BUTIK OTEL
HURİ & NURİ HOTEL
LA PETRA OTEL

CLUB MARVY
KONUM
Club Marvy, İzmir’in doğa harikası Kesre Koyu’nda, denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Ege kasabalarına özgü sade yaşam stilini, ferah alanlara ve modern bir yaklaşımla
tasarlanan dinlendirici odalara taşıyan Club Marvy on bir farklı kategoride hizmet
veriyor. Ana binada ve bungalovlarda deniz manzaralı, bahçe manzaralı ve kısmi deniz
manzaralı oda seçenekleri mevcut.
Ayrıca yetişkinlere özel 30 m2lik Premium Comfort Adults Only odalarının tamamı deniz
manzarasına sahip.
Odalarda; Marvy assistant, telefon (ücretli), flat TV-satellite, saç kurutma makinesi, WC,
duş ve duş ürünleri, tıraş ve makyaj aynası, bornoz ve terlik, su ısıtıcısı, çay ve kahve, mini
bar, kasa (ücretsiz), merkezi soğutma ve ısıtma, kuş tüyü yastık bulunmaktadır.

AKTİVİTELER
Atelier Marvy
Ruhu besleyen sanatla ve tarihe tanıklık eden yerel ritüellerle iç içe bir tatil deneyimlemeleri
için sanatçıların sergi ve atölyelerine ev sahipliği yapan Atelier Marvy misafirlerine
dünyaya “farkında” gözlerle bakma imkânı sunuyor… “Artist Residency” programının da
yürütüldüğü Atelier Marvy, her sezon çağdaş sanatın farklı disiplinlerinden gelen değerli
sanatçıları bir araya getiriyor. Beş farklı sergiden misafirlerin katılımıyla hayat bulan
sanat atölyeleri ve daha pek çok yaratıcı üretime ev sahipliği yapıyor.
Marvy Entertainment
Luvi bar ve sokak konserleri, bohem plaj partileri, sinema geceleri, canlı müzik konserleri,
günlük turnuvalar, akşam şovları, DJ performans, çocuk şovları, gurme festivalleri, müzik
festivalleri, hıdrellez kutlamaları

YİYECEK & İÇECEK
Marvy Culinary
Yalnızca bedeni değil, ruhu ve gözü de besleyen yemeklerin dünyasına uzanan bu
keşif yolculuğunda Club Marvy’nin beş a la carte, bir açık büfe, iki snack restoranının
ve 11 barının farklı konseptteki menüleri titizlikle hazırlanıyor. Ege’nin yerel ürünlerine,
prensiplerine ve zanaatına değer veren Marvy Cuisine geleneksel Ege köylerinden ilham
alarak, konak yemeği ve sokak lezzetlerini aynı sofrada buluşturarak ve yerel tatlarla
uluslararası tatları bir araya getirerek alışılmışın dışında bir mutfak kültürü sunuyor…

SPA & SAĞLIK
Mar SPA
Wellness ve sağlıklı yaşam kavramını her noktada hissettiren Club Marvy misafirlerinin
bedenlerini, ruhlarını ve zihinlerini tüm kaygılardan arındırmalarını amaçlıyor… Club
Marvy etkileyici bir deniz manzarasına sahip SPA’sıyla, bu deneyimi Ege’de, Ege’nin
kendisi kadar masalsı bir atmosferde yaşatıyor. 180 derecelik deniz manzarasına sahip,
modern SPA terapilerinin titizlikle uygulandığı Mar SPA; deniz üzerinde konumlanmış
cabanalarda hizmet veren Mar SPA Boho Beach; masaj odaları, saunaları, terasları
ve Roma hamamlarından alınan ilham alınarak tasarlanmış Türk hamamı ile yeniden
doğmak an meselesi…

İskele Meyhane, Değirmen ve Marvy Cuisine’e, Türk mutfağını çağdaş bir anlayışla
yorumlayan, Ege’ye ve doğala olan aşkı ile tanınan tecrübeli şef Şemsa Denizsel’in
dokunuşları değer katıyor.

Mar Fitness
Her günü, kendinin en iyisi olmak için yeni bir fırsat olarak görenlerin tatilde de spordan
zevk aldığını bilen Club Marvy’de daha fazlasını istemek için sebep çok!

2019 yazının sürprizi ise, Michelin Yıldızlı Şef Cristina Bowerman yönetiminde Marvy
misafirlerini İtalya’ya doğru bir yolculuğa çıkaracak olan Buono. Italiano by Cristina
Bowerman İtalyan Restoranı…

HAVUZ & PLAJ
Marvylous Blue
Ege'nin büyülü doğasında, eşsiz kum plajların kristal ışıltılı denizle birleştiği benzersiz
Kesre Koyu’nda biri aileler için diğeri sadece yetişkinler için hizmet veren 2 koyu, kumsuz
bir denize girme tecrübesi sevenler için iskelesi, Infinity, Family ve çocuk havuzları ile
Club Marvy her beğeniye göre bir alternatif sağlıyor…
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MARVY SAIL
Marvy Sail
Pratik ve doğa dostu bir bot tipi olan dingi; Kesre Koyu’nu keşfe çıkmak isteyenlere
yol arkadaşlığı yapıyor. Marvy Sail, sunduğu yelken dersleri ve özel etkinlikleri ile her
yaştan yelken tutkunlarının buluşma noktası. Genç yelken programı kapsamında,
geri dönüştürülebilir malzemelerden imal edilmiş yeni nesil O'Pen Bic tekneler; genç
denizcilerin denizi keşfetmesini sağlıyor. 8-15 yaş aralığında yelken öğrenmek ya da
bilgilerini geliştirmek isteyen çocuklara zevkli yelken aktiviteleri ve basitleştirilmiş kurslar
sunuyor.
Yetişkinler için seçilen tekneler ise 100 yılın üzerinde bir süredir dünya dingi
yelkenciliğinin simgesi olmuş 12 kadem dingiler… Club Marvy için özel üretilmiş bu
kült teknelerle düzenlenen zevkli aktiviteler ve kurslar ile hem yelken bilen hem de kısa
zamanda yelken öğrenmek isteyen konukların yelkenciliği tatil deneyimlerinin bir parçası
olması hedefleniyor.
KIDS CLUB
Her gün çocuklara özel onlarca etkinlik ile minik misafirlerimizi için eğlenceli, eğitici bir
tatil dönemi yaşamalarını sağlıyoruz…
Aquapark’ta yer alan renkli ve adrenalin yüklü su kaydırakları ve gün boyu gerçekleştirilen
aktiviteler Kıds Club’ı çocuklar için sosyalleşme alanı haline getiriyor..
Kids Club Aktiviteleri
- Workshops
- Gündüz ve Gece Aktiviteleri
- Mini Disco
- Çocuk Sineması, Oyun Alanı
- Kids Chef ile Birlikte Haftalık Özel Doğum Günü Kutlamaları
- Çocuklara Özel Şovlar (şişme oyunlar, sihirbaz şovları, sirk)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sabah kahvaltısı ile son bulur.

ÇOCUK
Kids Club & Youngster Club
Çocukların ve gençlerin kalbine giden yolu bilen Club Marvy 4-12 ve 13-17 yaş aralıkları
için özenle hazırlanan sanat, spor ve oyun etkinlikleriyle rüya gibi bir tatil vadediyor.
Aquapark’ta yer alan renkli ve adrenalin yüklü su kaydırakları ve gün boyu gerçekleştirilen
aktiviteler Kids Club’ı çocuklar için sosyalleşme alanı haline getiriyor.
Kids Club aktiviteleri: Workshops, gündüz ve gece aktiviteler, mini disco, çocuk sineması,
oyun alanı, kids chef ile birlikte haftalık özel doğum günü kutlamaları, çocuklara özel
şovlar (şişme oyunlar, sihirbaz şovları, sirk)
TESİS HAKKINDA
Adını, İngilizce ‘marvellous’ sözcüğünün sempatik bir kısaltması olan ‘Marvy’den alan
Club Marvy ‘sakin lüks’ kavramını benimsemiş bir Egeli… Her köşesi özenle tasarlanmış
Club Marvy’nin felsefesindeki ‘ait olunan coğrafyaya ve doğaya duyulan saygı’,
mimaride, dekorasyonda, mutfakta, odalarda, kullanılan tüm ürünlerde ve ayrıntılarda
kendisini gösteriyor.
2017 yılında 160.000 m2lik alanda çam ve palmiye ağaçları içerisindeki İzmir'in doğa
harikası Kesre Koyu’nda hayat bulan Club Marvy bizi biz yapan değerleri çağdaş bir
yaklaşımla birleştirerek post-modern bir bohem tatil kültürü sunuyor…
Marvy Shop
Marvy günlerinde ayrıcalıklı hissettiren bütün özel ürünler Marvy Shop’ta... Yüzlerce
yıllık bir kültürü yaşatan Buldan dokuması; Club Marvy için tasarlanan bornoz, havlu,
peştamal ve peşkirlerde hayat buluyor. Özel üretim organik zeytinyağları, Türkiye’nin ilk
organik çiftliği kendi çiftliğimiz Yerlim’den reçeller, nar ekşileri, bakliyatlar, Buldan’dan
üretilmiş pek çok ürün, odalarda deneyimlenen organik kişisel bakım ürünleri, Marvy
ruhunu yanınızda götürmeniz için sizleri bekliyor.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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AQUA FANTASY AQUA PARK & SPA
KONUM
Pamucak mevkiindeki tesis; Kuşadası merkeze 11 km ve İzmir Adnan Menderes
Havalimanı’na 65 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
85.000 m² alana kurulu tesisin, 586 odası bulunuyor.
Standart Odalar (29 m²): Maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklayabilir.
Odalarda bir adet çift kişilik yatak ve bir adet tek kişilik yatak bulunuyor.
Aile Odaları (35 m²): Maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklayabilir. Odalarda bir adet
çift kişilik yatak, bir adet tek kişilik yatak ve bir adet yatak olabilen koltuk bulunuyor.
Aile Süitleri (41 m²): 2 ayrı odadan oluşmaktadır. Maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk
konaklayabilir. Ebeveyn odasında bir adet çift kişilik yatak, çocuk odasında iki tek kişilik
yatak bulunmaktadır.
Superior Odalar (35 m²): Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklayabilir. Odada bir adet
çift kişilik yatak ve bir adet yatak olabilen kanepe bulunmaktadır.
Superior Aile Süiti (55 m2): Bir adet çift kişilik yatak, üç adet tek kişilik yatak ve bir adet
yatak olabilen kanepe bulunmaktadır. Maksimum 5 yetişkin + 1 çocuk konaklayabilir.
Deluxe Odalar (32 m²): Maksimum 2 yetişkin konaklayabilir. Odada bir adet çift kişilik
yatak ve jakuzi bulunmaktadır.
Odalarda; temizlik hizmeti, halı kaplı zemin, balkon, dijital kasa, elektronik anahtar
sistemi, çay-kahve seti, klima, LED TV, mini bar, su ısıtıcı, uydu yayını, kablosuz internet,
banyo, saç kurutma makinesi, duman dedektörü, WC, telefon mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Kahvaltı (07:00 - 11:00), Öğle Yemeği (12:30 - 14:30), Dondurma Servisi (12:30 14:30), Snacks (11:30 - 16:30), Çay Kahve Saati (16:30 - 17:30), Çocuk Büfesi Akşam
(18:30 - 21:30), Akşam Yemeği (18:30 - 21:30), Dondurma Servisi (18:30 - 21:30),
Gece Çorbası (00:00 - 01:00), Gece Snack (01:00- 06:00)
A la Carte Restoranlar (18:30 - 21:30)
La Mezze A'la Carte Restoran - Türk Mutfağı, Marine A'la Carte Restoran - Balık Çeşitleri
Marios A'la Carte Restoran - İtalyan Mutfağı, Mandarine A'la Carte Restoran - Asya
Mutfağı Steak House A'la Carte Restoran - Et Çeşitleri, Lobby Bar (10:00 - 00:00),
Sailors Beach Bar (10:00 - 00:00), Fontana Bar (10:00 - 18:00), Flamingo Bar (10:00
- 18:00), Atlantis Bar (10:00 - 18:00), Pearl Bar (10:00 - 00:00), Thea’s Coffee Shop
(10:30 - 17:00), Irish Bar 24 saat hizmet veriyor.
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu yerli/
yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler 24 saat ücretsiz. Sıcak içecekler; kahve, espresso,

Otele Giriş Saati
15:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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cappucino, Türk kahvesi, demleme Türk çayı ve aromatik bitki çayları servis ediliyor.
Odalara günlük 1.5 lt su ücretsiz konulmaktadır.
AKTİVİTELER
Gün boyu animasyon etkinlikleri bulunan tesiste, canlı müzik programı ve temalı partiler
düzenleniyor. 2 adet doğal zeminli toprak tenis kortu (top, raket ücretli), banana, jetski,
ringo, big mable, su kayağı ve wakeboard, parasaling, tesisin misafirlerine sunmuş
olduğu ücretli aktiviteler arasında.
SPA & SAĞLIK
Aromaterapi masajı, Zen masajı, terapistin seçimi, derin doku masajı, sırt masajı, bronz
masajı, kral & kraliçe masajı, altın masajı, güneş yanığı sonrası bakım, exotic açık hava
masajı, anti-selüloit masajı, dünyaca ünlü masajlar, Hawaiian lomi lomi masajı, Bali
masajı, Thai masajı, Hint baş masajı, sıcak taş terapisi, refleksoloji, ayurveda, Babor cilt
bakımı & vücut bakımı, starvac, yosun kozası, pressoterapi, anti-selüloit masajı, vücut
cilası, Cleopatra süt banyosu, balneoterapi, experience spa jet, SPA jet (deniz yosunu
& yağmur duşu), çamur maskesi, cilt bakımı, klasik cilt bakımı, kaçış, şampanya bakımı,
erkekler için, klasik cilt bakımı, Türk hamamı, çocuklar için köpük masajı, köpük masajı,
kahve peeling, Cleopatra süt banyosu, balneoterapi, experience SPA jet.
HAVUZ & PLAJ
Toplam 50.000 m2 alan üzerine kurulu Türkiye’nin bir numaralı su parkı Aqua Fantasy
mimarisi, kaydırakları ve eğlence havuzları ile rüya ülkesi görünümünde olup, birçok
değişik aktivite ve eğlenceyi bir arada bulundurmaktadır.
ÇOCUK
4-7 yaş arası minikler için “Mini Kulüp” / 8 – 12 yaş arası için “Croco`s Rock Club”
Aktivite saatleri (10:00-12:00) (15:00-17:00)(18:30-19:45) Haftada 6 gün
TESİS HAKKINDA
Dünyaca ünlü Efes plajında, düz bir arazi üzerinde yeralan Aqua Fantasy Aquapark
Hotel & SPA, misafirlerini her şey dahil konseptte ağırlıyor. A la carte restoranları, açık
büfe hizmet sunan ana restoranıyla günün her saatinde enfes lezzetleri şık sofralarla
buluşturan tesiste, minik misafirler için de çocuk büfesi imkanı bulunuyor. Çocuklar için
sınırsız eğlence ve aktivite imkanı sunan tesiste, deneyimli eğitmenlerin hizmet verdiği
bir mini kulübü bulunuyor.
Balayı Uygulaması: Girişte odaya meyve sepeti ve kırmızı şarap ikramı, konaklama
sırasında uygun olan bir gün için odaya kahvaltı ikramı (rezervasyonlu), bir akşam a la
carte restoranlardan birinde öncelikli rezervasyon, SPA'da %20 indirimli masaj imkanı,
odada bornoz, terlik, oda süslemesi.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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CLC KUŞADASI GOLF & SPA RESORT
KONUM
CLC Kuşadası Golf & Spa Resort, Kuşadası-Kıranta Mevkii’nde 1,650,000 m2 alan
üzerine kurulmuş olup Adnan Menderes Havalimanı’na 93 km., Kuşadası merkeze 17 km,
Söke merkeze 8 km, denize 11 km mesafededir.
ODALAR
Oda Donanımı: Klima, balkon, bulaşık makinesi, saç kurutma makinesi, ev sinema
sistemi, su ısıtıcı, mikrodalga, fırın, kasa, uydu TV, telefon, Yatak odası 1:1 king
size yatak Oturma odası: 1 çek yat Banyo: 1 banyo. Duş, İnternet wireless (ücretli),
kasa (ücretsiz), küvet, LCD TV, saç kurutma makinesi, split klima, telefon (ücretli),
TV uydu yayını, zemin seramik.
Oda Donanımı: Klima, balkon, bulaşık makinesi, buz dolabı/dondurucu, saç kurutma
makinesi, ev sinema sistemi, su ısıtıcı, mikrodalga, fırın, kasa, uydu TV, telefon,
Yatak odası 1: 1 king size yatak Yatak odası 2: 2 ikiz yatak Oturma odası: 1çek yat
Banyo: 2 banyo. Duş, İnternet wireless (ücretli), kasa (ücretli), küvet, LCD TV,
saç kurutma makinesi, split klima, telefon (ücretli), TV uydu yayını, zemin seramik.
(Her odada mutfak mevcuttur ancak mutfak malzemeleri temin edilmemektedir)
YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı, 10:00-10:30 Geç Kahvaltı, 11:00-17:00 Gözleme, 12:30-14:30
Ögle Yemegi, 12:30-16:00 Snack Servis, 17:00-18.00 Çay Saati, 19:00-21:00 Akşam
Yemegi, 23:00-01:00 Gece Büfesi, 10:00-18:00 Palm Snack Bar, 10:00-18:00 Olives
Snack Bar, 10:00-18:00 Pines Snack Bar, 10:00-18:00 Beach Bar, 16:00-23:00 Cafe
Plus, 10:00-02:00 Aegean Bar (Saatler sezona göre değişiklik gösterebilir)
Herşey Dahil; Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler dahil olup, tesisin belirlemiş
olduğu markalar dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsizdir. Içecek servisi
saat 02:00 itibari ile Aegean Bar’da ücret dahilinde servis edilmektedir.
Dondurma (ücretsiz), Şişeli İçecekler (ücretli), T.S Portakal Suyu (ücretli), Türk Kahvesi
(ücretsiz), Yabancı İçecekler (ücretli)
A la Carte Restauranlar
Club House A’la Carte Restoran-Dünya Mutfağı
A’la Carte Restoran rezervasyonlu olup ücretlidir.
(Restoran isimleri ve servis saatleri yoğunluğa göre değişiklik gösterebilir)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

AKTİVİTELER
Ege Denizi yanında kendi alanında ilk golf gelişimi, CLC Kuşadası Golf & Spa Resort,
6359 m'den fazla bir alana yayılan ve denizde doğmuş oldukları söylenen tanrı &
tanrıçaların doğdukları yere bakan büyüleyici 18 çukurlu golf sahasına ev sahipligi
yapıyor. Tesiste toplam 11 büyük, havuz ve 6 adet çocuk havuzu bulunmaktadır.
Aerobik (ücretsiz), Animasyon, Basketbol, Dart (ücretsiz), Golf (ücretli), Masa Tenisi
(ücretsiz), Mini Golf (ücretsiz), Su Jimnastiği, Tenis (gece-ışık ücretli), Tenis (raket-top
ücretsiz), Tenis (ücretsiz), Voleybol
SPA & SAĞLIK
Spa Merkezinde Classic Bakım, Uzak Dogu Terapi & Bakımı, Türk Hamamı (kese &
köpük masajı), Yüz & Vücut Bakımı, Güzellik Merkezi, Çiftlere Özel Bakım Paketleri,
SPA Paketleri, Avrupa Masaj & Bakım ücretli olarak yapılmaktadır.
Fitness (ücretsiz), Masaj (ücretli), Sauna (ücretsiz), SPA Center (ücretli), Türk Hamamı
(ücretsiz)
ÇOCUK
Mini Club 04-12 yaş arası çocuklar için (10:00-12:30/14:30-16:30) saatleri arasında
hizmet vermektedir. 01-06 yaş grubu için Bebek bakıcılığı istek üzerine (ücretli). Bakıcı
(ücretli), Çocuk Büfesi, Çocuk Kaydırağı, Mini Club.
TESİS HAKKINDA
CLC Kuşadası Golf & Spa Resort, Ege Bölgesi’nin uluslararası ilk golf oteli olup
1650.000 m2 alan üzerine kurulan 428 adet suit oda konsepti ile tüm misafirlerini
ayrıcalıklı kılıyor. Deniz, güneş, doğa ve konforun bu eşsiz buluşması size unutulmaz bir
tatil deneyimi yaşatacak.
Wifi internet lobby alanında ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Çamaşırhane (ücretli),
Doktor (ücretli), Genel alanlarda wireless (ücretsiz), Hemşire (ücretli), Kuaför (ücretli),
Kuru Temizleme (ücretli), Market (ücretli), Ütü Servisi (ücretli)
Evcil hayvan kabul edilmez.
Tesis denize 11 km mesafede olup gün içerisinde ücretsiz servis hizmetimiz
bulunmaktadır.
Tesis engelli misafirler için çok uygun değildir.

Sahil
Denize 11 km mesafededir.
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TUI LIFE FAMILY EPHESUS
KONUM
Pamucak mevkiindeki Tui Family Life Ephesus otel; Kuşadası merkeze 11 km ve İzmir
Adnan Menderes Havalimani’na 65 km mesafede konumlanıyor. 50.000 m² alana kurulu
tesisin, 238 odası bulunuyor.
ODALAR
Standart Odalar (25 m²): Odalarda; bir adet çift kişilik yatak ve bir adet tek kişilik yatak,
uydu yayını, duş, elbise dolabı, çay-kahve seti, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi,
telefon (ücretli), balkon, seramik zemin, oda servisi (ücretli), LCD TV, çalışma masası,
merkezi ısıtma, banyo, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su ısıtıcısı, kablosuz
internet (ücretsiz), merkezi klima, terlik, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.
Aile odaları (32 m²): Oda Zemini seramik ya da laminant parkedir. Odalarda; uyandırma
servisi, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, tıraş/makyaj aynası, duş, buklet
banyo ürünleri, terlik, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon, su
ısıtıcısı, telefon (ücretli), merkezi ısıtma, elbise dolabı, mini bar (ücretli), çalışma masası,
çay-kahve seti, oda servisi (ücretli), kasa (ücretsiz bulunmaktadır.
Aile Süitleri (37 m²): Oda Zemini seramik ya da laminant parkedir. Odalarda; terlik, duş,
saç kurutma makinesi, elbise dolabı, telefon (ücretli), uydu yayını, uyandırma servisi,
merkezi ısıtma, LCD TV, kablosuz internet (ücretsiz), tıraş/makyaj aynası, çalışma
masası, balkon, kasa (ücretsiz), merkezi klima, mini bar (ücretli), buklet banyo ürünleri,
çay-kahve seti, su ısıtıcısı, banyo, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Kahvaltı (07:00 - 11:00), Snack İkramlar (11:30 - 16:30), Öğle Yemeği (12:30 - 14:30)
Dondurma Servisi (12:30 - 14:30), Çay Kahve Saati (16:30 - 17:30), Dondurma Servisi
(18:30 - 21:30), Akşam Yemeği (18:30 - 21:30), A La Carte Restoranlar (18:30 - 21:30)
Gece Snack (23:00 - 00:00), Take Away (00:00 - 06:00)
Taverna A la Carte Restoran - Türk Mutfağı
Marios A la Carte Restoran - İtalyan Mutfağı
Marine A la Carte Restoran - Balık çeşitleri (ücretli)

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Doğal zeminli toprak tenis kortları (top, raket ücretli), canlı müzik
programı ve temalı partiler, deniz bisikleti, animasyon, su jimnastiği, plaj voleybolu, kano,
masa tenisi, boccia, yoga, aerobik-step
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SPA & SAĞLIK
Ücretsiz Hizmetler: Türk hamamı, dinlenme alanı, buhar banyosu, fitness, sauna
Ücretli Hizmetler: Güzellik merkezi, cilt bakımı, SPA center, masaj
HAVUZ & PLAJ
Denize sıfır olarak konumlanmış otelin, 1 adet 150 m uzunluğunda ahşap iskelesi
300 m uzunluğunda kum sahili bulunuyor. Havuzda ve plajda; güneş şemsiyesi, havlu
ve şezlong ücretsiz. Otelde aqua park, çocuk havuzu, kapalı havuz, çocuk kaydırağı,
açık havuz, kapalı çocuk havuzu, mevcuttur. Toplam 50.000 m2 alan üzerine kurulu
Türkiye’nin bir numaralı su parkı Aqua Fantasy mimarisi, kaydırakları ve eğlence
havuzları ile rüya ülkesi görünümünde olup, birçok değişik aktivite ve eğlenceyi bir
arada bulundurmaktadır. Su parkı girişi ve kullanımı otel misafirleri için ücretsiz olup;
park içindeki yiyecek ve içecekler ekstra ücretlidir.
ÇOCUK
Çocuk kulübü, mini club, mini disko, bebek küveti (ücretli), bebek arabası (ücretli), çocuk
havuz aktivitesi, mama sandalyesi (ücretsiz), çocuk büfesi, biberon ısıtıcısı (ücretli),
çocuk kaydırağı, oyun bahçesi mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Dünyaca ünlü Efes plajında, düz bir arazi üzerinde yer alan Tui Family Life Ephesus,
misafirlerini her şey dahil konseptte ağırlıyor. Çocuklar için sınırsız eğlence ve aktivite
imkanı sunan tesiste, deneyimli eğitmenlerin hizmet verdiği bir mini kulübü bulunuyor.
Otelde; iş merkezi (ücretli), fotoğraf servisi(ücretli), otopark (açık), market (ücretli),
doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuaför (ücretli),
hemşire (ücretli), çamaşırhane (ücretli), emanet kasa (ücretsiz) olanakları bulunuyor.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Diyet büfesi (ücretsiz), dondurma (ücretsiz), şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler
(ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli)

Otele Giriş Saati
15:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Ücretli Aktiviteler: Dart, wakeboard, tenis sahası ışıklandırması, su kayağı, banana,
ringo, jet ski, parasailing, rüzgar sörfü

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Balayı Uygulaması
Girişte odaya meyve sepeti ve kırmızı şarap ikramı, konaklama sırasında uygun olan
bir gün için odaya kahvaltı ikramı (rezervasyonlu), bir akşam a la carte restoranlardan
birinde öncelikli rezervasyon, SPA'da %20 indirimli masaj imkanı, odada bornoz, terlik,
oda süslemesi

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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RICHMOND EPHESUS RESORT
KONUM
Richmond Ephesus Resort İzmir/Selçuk Pamucak mevkiinde bulunup İzmir Adnan
Menderes havalimanına 75 km, Selçuk’a 10 km, Kuşadası merkeze 12 km uzaklıkta
yer almaktadır. Mavi bayraklı sahil denize sıfır konumdadır.
ODALAR
Tesiste 144 adet standart oda, 4 adet engelli odası, 8 adet ana bina aile odası
(balkonsuz), 4 adet suit oda, 85 adet club standart oda, 18 adet club aile odası,
1 adet presidental suit olmak üzere toplam 264 adet oda mevcuttur. Tüm odalarda
klima, direkt hatlı telefon, minibar, saç kurutma makinesi, uydu bağlantılı TV, duşakabin
banyo bulunmaktadır.
Tüm odalarımız en konforlu şekilde konaklayabilmeniz için yenilenmiştir.
YİYECEK & İÇECEK
All inclusive sistemde olup açık büfe kahvaltı, geç kahvaltı, öğle yemeği, 12.00-17.00
saatleri arasında snack ikramları, ikramlı beş çayı, akşam yemeği, gece büfesi
00.00-01.00 saatleri arasında tüm yerli alkollü alkolsüz içkiler servis edilmektedir.

TESİS HAKKINDA
Ücretsiz Aktiviteler: Restoranlar ve yüzme havuzları, Türk Hamamı, Fin Hamamı, sauna,
fitness center, aerobik, deniz,bisikleti, kano, masa tenisi, animasyonlar, tenis kortu
(gündüz), mini golf, mini futbol, basketbol, plaj voleybolu, petangue, amfi tiyatro, çocuk
oyun alanı, masa oyunları (okey, tavla, iskambil), kablosuz internet bağlantısı, tv odası,
oyun odası, otopark, şezlong, şemsiye, minder, 10.00-24.00 saatleri arasında tüm yerli
alkollü alkolsüz içecek servisi tesis misafirlerine ücretsiz sunulmaktadır.
Ücretli Aktiviteler: Masaj, Spa center, bilardo, ışıklandırmalı tenis kortu, mini golf
(gece kullanımında), Basketbol (gece kullanımında), su sporları, parasailing, banana,
jet ski, rüzgar sörfü, çamaşırhane, internet kafe, kuaför salonu, 24 saat oda servisi,
doktor, bebek bakıcısı, hediyelik eşya mağazası, market, odada safe box, import
içecekler, taze sıkılmış meyve suları, 24.00-10.00 saatleri arasında tüm yerli alkollü
alkolsüz içecek çeşitleri tesis misafirlerine ücretli olarak sunulmaktadır.
Plaj: Tesisin kendine ait plajı içerisinde bulunan şezlong , şemsiye ve minder ücretsizdir.

ÇOCUK
Tesis küçük misafirlerine mini club (4-12 yaş) ,çocuk havuzu, bebek bakıcısı (ücretli)
ve çocuk oyun alanı hizmeti sunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Mavi bayraklı sahil denize sıfır mesafededir.
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PALM WINGS BEACH RESORT & SPA KUŞADASI
KONUM
Tesis Davutlar bölgesi, 16.800 m2’lik alana inşa edilmiştir. Sevgi plajındadır.
Havalimanına 80 km, Davutlar şehir merkezine 3 km, Kuşadası şehir merkezine 15 km
ve denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Standart Oda: (26 m²) maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar
Standart Oda Triple: (34 m²) maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 2 çocuk konaklar
Standart Havuz Erişimli Oda : (26 m²) maksimum 2 yetişkin konaklar.
8 yaş altı çocuk kabul edilmez.
Ranzalı Oda: (29 m²) maksimum 2 yetişkin veya 2 yetişkin + 2 çocuk konaklar
Engelli Odası: (26 m²) maksimum 2 yetişkin konaklar
King Suit: (75 m²) maksimum 3 yetişkin konaklar
Odalarda Balkon/Teras, Duş, Kabin, Kasa, Minibar, ücretsiz Wifi, Ücretsiz Kettle
Set-Up, LCD TV, Saç Kurutma Makinesi, Split Klima, Telefon (ücretli) ve Uydu Yayını
bulunmaktadır. Zemin Halı/Seramiktir. Oda servisi ücretlidir.
YİYECEK & İÇECEK
(07:00-10:00) Kahvaltı, (10:00-11:00) Geç Kahvaltı, (12:00-17:00) Snack Restoran,
(12:00-17:00) Gözleme, (12:00-17:00) Dondurma, (12:30-14:30) Öğle Yemeği,
(17:00-18:30) Çay ve Lokma, (19:30-21:30) Akşam Yemeği, (19:00-20:00)
Çocuk Büfesi, (00:00-01:00) Gece Çorbası
Barlar; (10:00-00:00) Lobby Bar, (10:00-23:00) Pool Bar&Beach Bar, (10:00-17:00)
Snack Bar, (00:00-00:00) Cafe Bar, (00:00-02:00) Disco Bar
Her Şey Dahil Plus
Sabah, öğle ve akşam yemekleri açık büfe ve gece çorbası dahil olup, tüm yerli alkollü
ve alkolsüz içecekler (Bira, Şarap, Rakı, Votka, Cin, Bazı Likörler) Soft ve Sıcak içecekler
24 saat ücretsizdir. Taze sıkılmış meyve suları, kutu içecekler, yabancı alkollü içecekler
ekstra ücretlidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Diyet Büfesi, Dondurma, Disco, Türk Kahvesi ücretsizdir.
Şişeli İçecekler, T.S. Portakal Suyu, Yabancı İçecekler ücretlidir.
A'la Carte Restoranlar
Fish A'la Carte Restoran - Deniz Ürünleri
italian A'la Carte Restoran - İtalyan Mutfağı
Turkish A'la Carte Restoran - Türk Mutfağı
A'la Carte Restoranlar için bir gün önceden rezervasyon yapılır. Yedi gece konaklamalarda
bir defa ücretsizdir.
ÇOCUK
Tesiste Çocuk Kulübü (04-12 yaş), Çocuk Büfesi, Çocuk Havuz Aktivitesi, Çocuk
Kaydırağı ve Mini Club bulunmaktadır. Bakıcı ücretlidir.
AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Aerobik, Animasyon, Canlı Müzik, Masa Tenisi, Plaj Voleybolu,
Tenis (raket-top), Su Jimnastiği
Ücretli Aktiviteler: Oyun Salonu, Banana, Bilardo, Jet Ski, Kano, Su Altı Dalış, Su Kayağı,
Tenis (gece-ışık)
SPA & SAĞLIK
Fitness, Türk Hamamı ve Sauna (ücretsiz), Masaj ve SPA Center (ücretli)
TESİS HAKKINDA
Kuşadası iklim ve doğal güzellikleri nedeniyle ilk çağlardan beri çeşitli uygarlıklara ev
sahipliği yapmıştır. Palmiye ağaçlarının gölgesinde son derece modern tesisimiz sizlerin
yeşil ve mavi tonlarının içinde özel bir tatil geçirebilmeniz için dizayn edilmiştir.
Ücretsiz Hizmetler: Emanet Kasa, Genel Alanlarda Wireless
Ücretli Hizmetler: Doktor, Berber, Kuaför, Çamaşırhane, Kuru Temizleme, Market
Tesiste 3 adet havuz bulunmaktadır. Açık havuz 700 m², çocuk havuzu 50 m², kaydıraklı
havuz 80 m²’dir.
Ayrıca Aqua Park, kum deniz ve sığ deniz olanakları vardır. Güneş şemsiyesi, minder ve
şezlong havuzda ve plajda ücretsiz, havlu ise depozitoludur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT
KONUM
Palm Wings Ephesus Beach Resort, Pamucak Mevkii’nde bulunan tesis deniz manzaralı
balkonlu, kara manzaralı balkonlu, yenilenmiş standart ve bahçede bulunan aile odaları
ile birlikte toplam 450 odası bulunmaktadır. İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na 70 km,
Bodrum havaalanına 120 km mesafededir.
ODALAR
Ana Bina Standart Oda (328 adet) Maksimum 2+1 çocuk veya 3 büyük konaklamaya
uygundur. MiniBar giriş günü Soft içecekler ile diğer günler su ile doldurulur.
Geniş Ranzalı Odalar (36 adet) 2+2 konaklama için uygundur. Mini bar giriş günü
Soft içecekler ile diğer günler su ile doldurulur. Bahçe aile odası(60 adet) maximum
3 büyük +2 çocuk veya 4 büyük konaklamaya uygundur. Salon ve yatak odasından
oluşan bu odalar ara kapalıdır. Yenilenmiş banyoları duşlu ve panel camlıdır. Bahçe
alanında bulunan bu odalar 4 kat 4 bloktan oluşmaktadır.
Havuz Erişimli Bahçe Aile Odası (20 adet) 4+1 konakmalaya uygundur.
8 yaş altı çocuk kabul edilmez.

A’la Carte / Snack Restauranlar
Mexican-Fish-Italian-Turkish A'la Carte Restoran (19:30 / 21:30), Minimum 7 gecelik
konaklamalarda 1 kez ücretsiz A’la Carte kullanımı yapılabilir.
Pazar günleri geçerli değildir.
Snack Aperatif (11:00 / 12:00), Snack Restoran (12:00 / 17:30), Gözleme (12:00 / 17:30),
Pastane / Pastry Shop (14:00 / 18:00), Lokma & Waffle (12:30 / 17:30), Dondurma /
Ice Cream (12:00 / 17:00)
AKTİVİTELER
Yetişkinler ve çocuklar için tesiste gündüz ve gece animasyonları yapılmakta olup
full animasyon yapılmaktadır.
Aerobik (ücretsiz), Animasyon, Banana (ücretli), Basketbol, Bilardo (ücretli), Canlı Müzik,
Dart (ücretsiz), Jet Ski (ücretli), Kano (ücretsiz), Langırt (ücretli), Masa Tenisi (ücretsiz),
Oyun Salonu (ücretli), Plaj Voleybolu, Rüzgar Sörfü (ücretli), Su altı Dalış (ücretli),
Su Jimnastiği, Tenis (raket-top) (ücretsiz), Tenis (ücretsiz), Tenis Dersi (ücretli)

Suit Odalar (2 adet) 2 kişi konaklamay uygundur.

ÇOCUK
Mini Club 04-12 Yaş arası çocuklar için hizmet vermektedir. Bakıcı (ücretli), Mini Club,
Oyun Bahçesi

Bornoz, Çay-Kahve Seti, Kablosuz İnternet (ücretsiz), Kasa (ücretsiz), LCD TV, Merkezi
Klima, Minibar (ücretli), Oda servisi (ücretli), Saç Kurutma Makinesi, Split Klima, Telefon
(ücretli), Uydu Yayını, Zemin Laminant

SPA & SAĞLIK
Fitness (ücretsiz), Masaj (ücretli), Sauna (ücretsiz), SPA Center (ücretli), Türk Hamamı
(ücretsiz)

YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı, 10:00-11:00 Geç Kahvaltı, 12:30-14:30 Ögle Yemeği,
19:30-21:30 Akşam Yemeği, 19:30 / 20:30 Çocuk Büfesi, 00:00-01:00 Gece Çorbası,
01:00 / 06:00 Mini Kahvaltı

TESİS HAKKINDA
Havuz ve Plaj Özellikleri
Tesisin 500 m uzunluğunda özel plajı, 3 açık yüzme havuzu, 1 kapalı yüzme havuzu,
1 kaydıraklı çocuk havuzu olmak üzere toplam 5 havuzu bulunmaktadır. Kapalı Havuz
(01.06-15.09 tarihleri arasında hizmet dışıdır.) Açık Havuz, Çocuk Havuzu, Çocuk
Kaydırağı, Denize Sıfır, Kapalı Havuz, Kum Deniz, Kum Plaj.

Ultra Herşey Dahil; Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemeklerdir. Bazı yerli alkollü ve
alkolsüz içecekler 24 saat Lobby Bar’da ücretsiz sunulmaktadır. Bazı yabancı içecekler
Ultra Herşey Dahil konseptine dahildir. Discoda alınacak 02:00’e kadar konsept
dahilindeki içecekler ücretsizdir. Kahvaltı da alınan taze sıkma portakal suyu ücretsizdir.
Diyet Büfesi (ücretsiz), Dondurma (ücretsiz), Şişeli İçecekler (ücretli), Türk Kahvesi
(ücretsiz) Yabancı İçecekler (ücretli)

Lobby ve odalarda wifi ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Çamaşırhane (ücretli),
Doktor (ücretli), Emanet Kasa (ücretsiz), Engelli Rampası, Evcil hayvan (Kabul Edilmez),
Hemşire (ücretsiz), Kuaför (ücretli), Market (ücretli), Uyandırma Servisi (ücretsiz),
Ütü Servisi (ücretli).
Balayı Uygulaması
Odaya giriş günü meyve sepeti ve şarap, ilk sabah belirtilen saatte odaya kahvaltı, odaya
balayı süslemesi gibi hizmetler sunulmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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GRAND BELISH RESORT & SPA
KONUM
Grand Belish Resort & Spa, Kuşadası-Davutlar Alaçay mevkii'nde 12.500 m2 alan
üzerine konumlanmış olup toplam 177 odası bulunmaktadır. Kuşadası'na 12 km ve İzmir
Havalimanı'na 100 km, Denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Standart Oda 27 m2 olup maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına
uygundur. Standart oda modern dekorasyon ile tasarlanmıştır. Tüm odalarımız deniz
manzaralı olup, sigara içilmeyen oda misafirlerimizin tercihine sunulmuştur.
Geniş Oda 36 m2 olup maksimum 4 yetişkin veya 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına
uygundur. Bir çift kişilik yatak ve 1 tek kişilik yataktan oluşur. Tüm odalar deniz manzaralı
olup, sigara içilmeyen oda misafirlerin tercihine sunulmuştur.
Superior Oda 54 m2 olup maksimum 4 yetişkin veya 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına
uygundur. Superior Oda Ebeveyn yatak odası 1 adet çift kişilik yatak, diğer yatak odası
2 ergonomik kanepeden oluşmakta ve arada bağlantı kapısı bulunmaktadır. Tüm odalar
deniz manzaralı olup, sigara içilmeyen oda misafirlerin tercihine sunulmuştur.
YİYECEK & İÇECEK
07.00-10.30 Sabah Kahvaltısı
12.30-14.30 Öğle Yemeği
12.00-17.00 Snack Saati
16.00-17.00 Dondurma
17.00-18.00 Coffee Break
19.30-21.30 Çocuk Büfesi
19.30-21.30 Akşam Yemeği
23.59-01.00 Gece Büfesi
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Vinea A’la Carte Restoran - Balık ve Deniz Mahsulleri
A’La Carte Restoranımız’da muhteşem deniz manzarası eşliğinde unutamayacağınız
bir akşam geçireceksiniz. 7 gece konaklamada 1 defa ücretsiz olup, ön rezervasyon
yapılması gerekmektedir. (Haftada 1 gün kapalıdır).
AKTİVİTELER
Animasyon ekibi tarafından gündüz aktiviteleri ve gece şovları yapılmaktadır.
Gündüz Aktiviteleri: Sabah Jimnastiği, Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Mini Futbol,
Su Jimnastiği (Havuz), Su Topu, Dart, Bocia, Zeka Oyunları, Step Aerobik, Olimpiyat
Günleri.
Gece Eğlence Programı: Türk Gecesi, Profesyonel Akşam Şovları, Sirk, Mezdeke Şov,
Çocuk Şov’u ( haftada bir kez ), Çeşitli Yarışmalar.
SPA & SAĞLIK
SPA &Wellness Merkezi’nde Tedavi edici özelliği bulunan yosun, çamur bakımları, bitki
ve süt banyoları ile alışılagelmiş SPA’lardan ayrılan SPA & Wellness Merkezi, doğadan
gelen güzellik ve huzur ile hem ruhunuzu, hem bedeninizi dinlendirmenizi sağlar.
Her biri siz seçkin konuklarımız için özel olarak tasarlanmış bakım odaları, konusunda
uzman terapistler eşliğinde iyileştirici termal masajları, bakım sonrası sauna,
Türk hamamı, ısıtılmış kapalı yüzme havuzu, akvaryum camlı dinlenme salonu ile size
özel sağlık paket programlarını seçebilir, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlanan
Uzakdoğu masajı ritüelinden faydalanabilir, tatiliniz boyunca kendinizi tazeleyip
rahatlamanın keyfine varabilirsiniz.

Barlar
10.00-23.59 Lobby Bar (Ücretsiz)
00.00-09.59 Lobby Bar (Ücretli)
11.00-23.59 Pool Bar (Ücretsiz)
19.00-23.59 Teras Bistro (Ücretsiz)
00.00-02.00 Disco Bar (Ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Herşey Dahil
Herşey Dahil Konsepti 10.00-23.59 saatleri arasında geçerli olup, diğer saatlerde alınan
tüm ürün ve hizmetler ekstra ücrete tabidir.

ÇOCUK
Mini Club 04-12 yaş arası çocuklar için hizmet vermekte olup gün içinde yüz boyama,
sinema kulübü, çizgi film, masa oyunları, hobi çalışmaları yapılmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Grand Belish Resort & Spa, modern mimarisi, özel tasarlanmış odaları ve servis
anlayışı ile modern yaşamı benimseyen bireylerin beklentilerini karşılayacak şekilde
tasarlanmıştır.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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KUŞTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE
KONUM
Merkeze 3 km, Adnan Menderes Havaalanına (ADB) 70 km.
ODALAR
Kuştur Club Superior Odalar: 2017 ve 2018 yılında yenilenmiştir. 31,80 m²'lik
(4 m² balkon dahil) toplam 88 “Superior” odamızda iki kişilik büyük yatak ve standart
tek kişilik yatak yanında odaya bebek yatağı koyma imkânı vardır. Banyolarında duş
bulunan, halı ve seramik zemin alternatifi superior odalarımızda, doğayla uyumlu
mimariyi ve konforun yeni tanımını keşfedeceksiniz. Ayrıca dört adet oda bedensel
engelli konuklarımız için özel dizayn edilmiştir.
Kuştur Club Standart Odalar: 31,80 m²'lik (4 m² balkon dahil) toplam 226 “Standart”
odamızda iki kişilik büyük yatak ve standart tek kişilik yatak yanında odaya bebek
yatağı koyma imkânı vardır. Banyolarında duşveya küvet bulunan, halı ve seramik zemin
alternatifi standart odalarımız mevcuttur.
Garden Odalar: Kendi evinin rahatlığını nezih bir ortam içinde yaşamak isteyenler
için tasarlanmış 29,58 m2 genişlikteki (6 m² veranda dahil) tek katlı Bungalow
görünümündeki 102 adet “Bahçe oda”mız yine keyifli tatiller için tasarlandı. “Bahçe”
odalarımız özgürlüğünden ödün vermeyenler için beş yıldızlı tatil imkanı öneriyor.
Her birinin önündeki verandasında kah bir begonvil ya da başka bir çiçeğin atmosferi
eşliğinde dinlendiğiniz dakikalarda, odanın hemen önündeki bahçede çocuklarınızın neşe
ve güven içinde çimenlerin üzerinde yuvarlanışını izleyebilirsiniz. “Bahçe” odalarımızın
tümü seramik zemin kaplı olup, banyolarda duş mevcuttur.

AKTİVİTELER
1 Tenis Kortu, Masa Tenisi, Bilardo, Langırt, Mini Golf, Voleybol, Plaj Voleybolu,
Basketbol, Mini Futbol Sahası, Step Aerobik, Okçuluk.
Su Sporları: Banana, Rüzgar Sörfü (ehliyet gereklidir, günlük 2 saat ücretsiz), Kano,
Parasailing, Su Bisikleti, Jet-Ski, Dalış Okulu, Su Jimnastiği.
Kuştur Club Havuz (07:00-19:00): Havuzlar iki ayrı yerde ve iki ayrı konsept içinde
hizmet vermekte olup Büyük havuz tüm köyün nabzının attığı animasyon aktivitelerinin
coşkusunu yaşayacağınız bir nokta olduğu gibi Turkuaz havuz daha sakin bir atmosfere
sahiptir.
Animasyon: Tesisimizde gün boyu havuz, plaj, oyun ve spor alanlarımızda,akşamları
ise 500 kişilik anfi tiyatromuzda birbirinden değişik oyun ve showlarla unutulmaz anlar
yaşayacaksınız. Amfi Tiyatro da gösteriler 25 Mayıs-30 Eylül
ÇOCUK
Mini Club (09:30-12:30 / 14:30-17:30): Çocuklarınızın tatilleri süresince hem eğlenip
hem de öğrenmesi için hizmet veren Mini Club ve mini disco, çizgi filmler, oyunlar,
yarışmalar, aktiviteler ve kendi hazırladıkları sahne gösterileri ile çocuklarınızın
yaşıtlarıyla beraber en güzel tatil anılarını yaşayabilmeleri için tasarlanmıştır.

YİYECEK & İÇECEK
Efes Restoran: Sabah Kahvaltısı (07:00-10:00), Geç Kahvaltı (10:00-11:00), Öğlen
Yemeği (12:30-14:00), Akşam Yemeği (19:00-21:30), Gece Çorbası 00:00-01:00 Snack
Bar: Fast- Food (12:00-16:00), Tatlı show (16:00 -17:00), Beş çayı (17:00-18:00),
Gözleme Cadiri (16 Mayıs-30 Eylül,haftada 6 gün)(12:00-16:00) Panorama A La Carte
Restoran: (16 Mayıs – 30Eylül)(19:30-22:00) Muazzam gün ve gün batımı manzarası
olan bu mekan Balık, Meksika ve Uzakdoğu spesiyalite restoranlarına ev sahipliği
yapmaktadır.
Sofra A La Carte Restoran (2 Mayıs- 14 Ekim) (19:30-22:00) Ülkemizin farklı bölgelerinin
spesiyal meze ve yemeklerini orijinal sofra tarzı ile sunan ve İtalyan spesiyaliteleri ile özel
bir mekan. Pool Bar (09:00-00:00), Şömine Bar (10:00-22:00), Ada Cafe (24 Saat Açık),
Plaj Bar (09:00-17:30), Joy Disco Bar (00:00-02:00)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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MY AEGEAN STAR HOTEL
KONUM
Tesis, Kuşadası merkeze 7 km ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 75 km mesafede
konumlanıyor.

SPA & SAĞLIK
Tesiste Türk hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli), fitness (ücretsiz),
sauna (ücretsiz) bulunmaktadır.

ODALAR
Standart Odalar (24 m2): Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, mini bar (ücretli),
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, banyo, merkezi klima, kasa (ücretli)
bulunmaktadır.

HAVUZ & PLAJ
Tesisin özel plajı ve açık havuzu bulunuyor. Tesis plaja 350 m mesafede konumlanıyor.
Havuzda ve plajda şezlong, şemsiye ve havlu hizmeti bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil

ÇOCUK
Tesiste mini club ve oyun bahçesi mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
2012 yılında misafirlerine kapılarını açan My Aegean Star Hotel, sınırsız eğlencenin
adresi su parkına ve çeşitli alışveriş merkezlerine yakın konumu ile benzerleri arasında
en iyisi olmaya aday...

Kahvaltı (07:30 - 09:30)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Snack Servis (14:30 - 16:30)
Çay-Kahve Saati (16:30 - 17:30)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:30)
Gece Çorbası (22:30 - 23:00)

Otelde ütü servisi (ücretli), doktor (ücretli), kuru temizleme (ücretli), çamaşırhane (ücretli)
olanakları bulunmaktadır.

Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu yerli alkollü,
alkolsüz ve bazı yabancı içecekler 10:00 - 23:00 saatleri arası ücretsiz. İthal içkiler, taze
sıkılmış meyve suları ve Türk kahvesi ücretli. Pool Bar ve Lobi Bar 10:00 - 23:00 saatleri
arasında ücretsiz hizmet veriyor.
AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), animasyon, su jimnastiği, plaj voleybolu, aerobik-step (ücretsiz), masa
tenisi (ücretsiz)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 350 m mesafededir.
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DOUBLE TREE BY HILTON KUŞADASI
KONUM
Tesis Efes Antik kentine 16 km mesafede, Adnan Menderes Havalimanı'na 80 km,
İzmire 50 dk uzaklıktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (hafta içi 07:00-10:30, hafta sonu 07:00-11:00)
A'La Carte Restoran (18:00 ve sonrası) rezervasyonlu ve ücretlidir.

ODALAR
Standart Oda
Küvet, uyandırma servisi, LCD TV, minibar (ücretli), uydu yayını, saç kurutma makinesi,
su ısıtıcısı.

Giriş katında, öğle ve sonrasında alınabilecek hafif yiyecekler için bir restoran
(Linnet Cafe) mevcuttur.

Şehir ve Deniz Manzaralı Standart Oda
Saç kurutma makinesi, uyandırma servisi, LCD TV, minibar (ücretli), uydu yayını, küvet,
su ısıtıcısı.

Oda + Kahvaltı konaklamalarda, sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.

Havuzlu ve Güneşlenme Teraslı Oda
Uydu yayını, su ısıtıcısı, saç kurutma makinesi, uyandırma servisi, küvet, minibar (ücretli),
LCD TV.

Terasda ise Gio Lounge & Restoran (Dünya Mutfağı) mevcuttur.

Sadece oda konaklamalarda, tesis genelinde alınan tüm yiyecekler ve içecekler ücretli.
Old Town Tanneries’te Nicci Joy, Öküz Bar ve İstiroz Meyhanesi mevcuttur. Eğlence
mekanları tesisin hemen arka sokağında mevcut olup, sadece 20 m mesafededir.

Marina Manzaralı Oda
Küvet, uydu yayını, saç kurutma makinesi, uyandırma servisi, LCD TV, su ısıtıcısı, minibar
(ücretli).

SPA & SAĞLIK
Fitness, sauna, hamam, buhar banyosu ücretsizdir. Masaj kese köpük cilt bakımı vb.
ek hizmetler ücretlidir.

Taş Ev
LCD TV, uyandırma servisi, küvet ve duş, uydu yayını, saç kurutma makinesi, minibar
(ücretli), banyo su ısıtıcısı.

TESİS HAKKINDA
Kuşadası' nın kalbinde yer alan DoubleTree by Hilton Kuşadası, misafirlerine Kuşadası
Marina'nın karşısında eğlenceli bir tatil vadediyor.

Tüm odalarda digital saat mevcuttur.
Odalarda minibar, çalışma masası, kasa (ücretsiz) mevcut olup, ütü ve ütü masası, ayrıca
24 saat da servis mevcuttur.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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CLUB SCALA NUOVA
KONUM
Kuşadası’nda bulunan tesis; şehir merkezine yürüyerek 10 dakika (700 m) dünyaca ünlü
Kuşadası Marina’sına ise 5 dakika mesafededir. Tesis toplam 9000 m2 alana sahiptir.

Barlar:
Ephesus Servis Bar : Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği saatlerinde / Self
servis

ODALAR
Tesis 68 standart oda ve 83 aile odası olmak üzere toplam 151 odadan oluşmaktadır.

Garden Snack Bar: 10:00-23:00 (içecekler için)

Standart Odalar (Deniz/Kara Manzaralı): 21-28 m2
Aile Odaları (Deniz/Kara Manzaralı): 45 m2
Standart Odalar; Seramik ve parke zemin, banyo ve tuvalet, LCD TV, normal TV, satelite
TV yayını, klima (split), telefon, minibar, saç kurutma makinası ve balkonu mevcut olan
odalarımız şehir ya da deniz manzaralı odalardır.
Aile Odalar; Seramik veya parke zemin, banyo ve tuvalet, TV, satelite TV yayını, klima
(split), telefon, minibar, saç kurutma makinası ve balkonu mevcut olan odalarımız şehir
ya da deniz manzaralı odalardır.
YİYECEK & İÇECEK
Herşey Dahil
Restoran:
07:30-10:00 Sabah Kahvaltısı (Ephesus Restoran)
12:30-14:00 Öğlen Yemeği (Ephesus Restoran)
19:00-21:00 Akşam Yemeği (Ephesus Restoran)
Sabah 10:00, gece 23:00 arası servis edilen yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ücretsizdir.

Garden Snack Bar: 15:00-17:00 Çay & kahve & kuru pasta servisi & makarna ve salata
çeşitleri
Pool Bar: 10:00-18:00 (içecekler için)
İthal içkiler, taze sıkılmış meyve suları ve türk kahvesi ücretli olarak servis edilmektedir.
AKTİVİTELER
Yetişkinler için açık yüzme havuzu, animasyon ekibi eşliğinde dart, aerobic, bocca vb.
gündüz aktiviteleri, masa tenisi ve akşam gece showları mevcuttur.
Animasyon Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında mevcuttur.
ÇOCUK
Mini Club (4-12) yaş çocuklar için belirli saatler arasında hizmet vermektedir.
Mini Club Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında mevcuttur. Açık alanda 1 adet mini
kaydıraklı çocuk havuzu ve akşam çocuk animasyonu mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Ücretli Hizmetler: 23:00-10:00 saatleri arasındaki tüm içecekler, türk kahvesi, taze
sıkılmış meyve suları, oda servisi, nargile, masaj, cilt bakımı, kese, köpük, kiralık kasa
(Resepsiyonda), hemşire, spa merkezi, telefon, faks, fotokopi, çamaşır yıkama servisi,
fotoğraf, araç kiralama, market, hediyelik eşya satışı.
Ücretsiz Hizmetler: Dart, aerobic, su topu vb. animasyon oyunları, sauna, buhar odası,
masa tenisi, şemsiye, şezlong, minder. Tesisimizin misafirlerimiz için anlaşmalı olduğu
özel plaja günlük servis ücretsiz verilen hizmetler arasındadır.
Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 2 km mesafededir.
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MARİNA HOTEL & SUITES
KONUM
Kuşadası yat limanının tam karşısında Şehir merkezine sadece 5 dakikalık yürüyüş
mesafesinde bulunmaktadır. Efes Antik Şehri'ne 18 km., Efes Kongre Merkezi'ne ise
6 km sürüş mesafesindedir. İzmir Adnan Menderes Havaalanı' ndan da sadece 70 km
uzaklıktadır.
ODALAR
Ekonomik Odalarda konforu ve kaliteyi uygun fiyatlarla yaşayabilirsiniz.
Standart Oda
Otelimiz sizlere konforunuz için tasarlanmış seçkin standart odalar sunmaktadır.
Deluxe Oda
Kuşadası Marina'nın manzarasına sahip, şehrin ortasında mutlak konfor sunar.
Şık mobilyalar ve ferahlatıcı banyo olanaklara sahiptir .
Aile Odası
Her türlü konfurun sunulduğu aile odalarımız tatilinizi keyifle geçirmenizi sağlamaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı
19:30-21:30 Akşam Yemeği
Oda Kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Yarım Pansiyon konaklamalarda; sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm
yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Aida A'la Carte Restoran rezervasyonlu ve ücretli.
TESİS HAKKINDA
Eşsiz günbatımı dillere destan manzarası ile Kuşadası'nın kalbinde, yat limanının
karşısında, şehir merkezine yürüyüş mesafesinde yer alan, Efes Kongre Merkezi'ne
kolayca ulaşabileceğiniz Marina Hotel & Suites, doyumsuz yemek kalitesi ve servisi
ile misafirlerine yüksek standartlarda itinayla hizmet vermektedir. Tesisin 90 standart,
15 suit olmak üzere toplam 105 odası bulunuyor.

Deluxe Aile Odası
Ailelerin tercihi olan yanı sıra şık mobilya ve insanın kendini evinde gibi hissedeceği
2 odadan oluşan geniş, kullanışlı, rahatına düşkün aileler için uyarlanmıştır.
Deluxe Suite
Deluxe Suite Odalar 2 odası bulunan, geniş bir çalışma masası ve bol doğal ışık ile
birlikte tercih edilen oda sıralamalarında gelir.
Marina King Suit
Eşsiz deniz manzaralı panoramik özel suitleri, marina ve bahçe manzaralı odalarıyla
keyifli konaklama alternatifleri Marina Hotel & Suites'de.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Halk plajı mevcuttur.
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FAUSTINA HOTEL & SPA
KONUM
Güzelçamlı mevkiindeki tesis, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 115 km mesafede
konumlanıyor.

AKTİVİTELER
Basketbol, Dart (ücretsiz), Langırt (ücretsiz), Masa Tenisi (ücretsiz), Tenis (gece-ışık)
(ücretli), Tenis (raket-top) (ücretli), Voleybol

ODALAR
Tesis 76 oda, 180 yatak kapasitesine sahiptir. Deluxe odalar french bed olup, diğer
odalar French twin triple ( orjinal ) şeklindedir. Balkon, Duş, Kasa (ücretli), Merkezi Klima,
Minibar (ücretli), Oda servisi (ücretli), LCD TV, Saç Kurutma Makinesiü, Telefon (ücretli),
Banyo, Uydu Yayını, Zemin lamine parke, tüm mobilya ve yataklar yenilenmiştir.

SPA & SAĞLIK
Masaj (ücretli), Sauna (ücretli), SPA Center (ücretli), Türk Hamamı (ücretsiz)

YİYECEK & İÇECEK
07:30-10:00 Kahvaltı
12:30-14:00 Öğle Yemeği
15:00-16:00 Snack İkramlar
17:00-18:00 Çay Saati
20:00-22:00 Akşam Yemeği

TESİS HAKKINDA
Havuz ve Plaj Özellikleri
Denize sıfır konumdaki tesisin, 100 m uzunluğunda plajı bulunuyor. Şezlong, şemsiye,
minder plajda ve havuzda ücretsiz.
Açık Havuz, Çocuk Havuzu, Şezlong, Şemsiye.
Çamaşırhane (ücretli), Doktor (ücretli), Emanet Kasa (ücretli)

Yarım Pansiyon konaklamalarda; sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm
yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Alkolsüz Her Şey Dahil
konaklamalarda; sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin belirlemiş
olduğu markalar dahilinde yerli alkolsüz içecekler 10.00-22.00 saatleri arasında
ücretsiz. Her Şey Dahil konaklamalarda; sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler
ücretsiz. Tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler
10.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz.
Dondurma (ücretli), Taze Sıkılmış Meyve Suları (ücretli), Türk Kahvesi (ücretli), Yabancı
İçecekler (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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AKBULUT HOTEL & SPA
KONUM
Akbulut Hotel & Spa, Kuşadası-Güzelçamlı mevkii'nde 9.000 m2 alan üzerine
konumlanmış olup toplam 90 odası bulunmaktadır. İzmir havaalanına 95 km, Kuşadası
merkeze 19 km, Denize 40 m mesafededir.
ODALAR
Standart Oda 21 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk,
Ranzalı Aile Odası 23 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk konaklar.
1 çift kişilk yatak 1 ranzadan oluşmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
07:30-10:00 Kahvaltı
10:00-18:00 Beach Bar
10:00-23:00 Lobby Bar
10:00-23:00 Pool Bar
12:30-14:00 Öğle Yemeği
15:00-16:00 Aperatif Büfe
17:00-18:00 Coffee Break
19:30-21:30 Akşam Yemeği

SPA & SAĞLIK
600 m2 alan üzerinde bulunan SPA&Fitness merkezimiz giriş kat altındadır.
Spa'da 4 ayrı masaj ve 1 özel saunalı vip masaj odası bulunmaktadır.
Spa & Fitness merkezi çalışma saatleri: 09:00-19:00
Hamam' da kese ve masaj ücretlidir.
TESİS HAKKINDA
Tüm yıl boyu siz değerli misafirlerine; açık, kapalı, ve çocuk havuzu, saunaları, barları,
oyun odası, 120 kişi kapasiteli konferans salonu, restoran'ı, terası, Türk hamamı ve SPA
merkezindeki; masaj odaları, terapi odası ve saunalı özel odası ile hizmet veriyor.
Sahilde otele ait iskele ve özel plaj
Kum ve çakıl plaj otele 90 m mesafede.
Güneşlik-şezlong-minder ve soyunma kabinleri.
Plaj havlusu otel resepsiyonundan havlu kartıyla alınır.
Plaj bar 10.00-18.00 saatleri arası hizmet vermektedir.

Herşey Dahil;
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler, tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde
yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-23:00 saatleri arasında ücretsizdir.
AKTİVİTELER
Dart (ücretsiz), animasyon, voleybol, bisiklet (ücretli), basketbol, aerobik-step (ücretsiz),
masa tenisi (ücretsiz).

Yetişkin ve çocuklar için tatlı su ile doldurulan açık yüzme havuzu jakuzilidir.
Yetişkin havuz derinliği 1.50 m, çocuk havuzu derinliği 40 cm
Açık havuz kullanma saatleri: 09:00-19:00
Spa merkezindeki cam kaplı botanik havuz tatlı su ile doldurulmaktadır.
Kışın camekan kapalı havuz ısıtılmaktadır. Havuz derinliği 1.50 m
Cam kaplı botanik havuz kullanım saatleri: 10:00-18:00

ÇOCUK
Mini Club 04-12 yaş arası çocuklar için hizmet vermektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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ASENA OTEL
KONUM
Kuşadası'nda bulunan tesisin, İzmir Havaalanı'na 80 km mesafededir ve 1 saat süren
transfer imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, Bodrum Havaalanı 140 km, Efes Golf Kulübü
10 km ve Efes 20 km uzaklıktadır.
ODALAR
Standart odalar 18 m² büyüklüğündedir.
Uydu yayını, duş, zemin laminant, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon
(ücretli), balkon, LCD TV, banyo, split klima, uyandırma servisi, buklet banyo ürünleri.

TESİS HAKKINDA
Otelimiz Ege'nin incisi Kuşadası'nda bulunmaktadır.
Kadınlar Denizi Mevkiinde kurulu olan otelimiz, muhteşem konumu ve manzarası ile
konuklarımıza önceden yaşamadıkları bir tatil imkanı sunmaktadır. Denize uzaklığı
yalnızca 10 metre olan otelimizin, siz değerli konuklarımız için manzara ve serinliğin
buluştuğu bir de teras havuzu mevcuttur.
Bir yandan serinlerken, bir yandan da muhteşem Ege manzarasının tadını çıkartabilirsiniz.

YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı
19:00-21:00 Akşam Yemeği
Herşey Dahil konaklamalarda sabah, öğle ve akşam yemekleri ücretsiz. Tesisin belirlemiş
olduğu markalar dahilinde bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler 11.00-23.00
saatleri arasında ücretsiz.
Yarım pansiyon konaklamalarda ise sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz.
Tesiste alınan tüm içecekler ücretli.
Tesiste verilen Yarım Pansiyon konaklamalar; akşam yemeği ile başlayıp konaklanan
gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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ARORA HOTEL
KONUM
Yavansu Kuşadası alanında bulunan tesis, Kuşadası şehir merkezine 6 dakika, İzmir
Adnan Menderes havaalanına 80 km, Efes antik kentine 18 km, Meryem Ana Evi' ne
30 km, deniz kıyısına 30 m mesafededir.
ODALAR
Standart odalar 20 m2' dir.
Uydu Yayını, Duş, Zemin Laminant, Elbise Dolabı, Minibar (ücretli), Saç Kurutma
Makinesi, Telefon (ücretli), Balkon Oda Servisi (ücretli), LCD TV, Çalışma Masası, Banyo,
Split Klima, Uyandırma Servisi, Kasa (ücretli), Buklet Banyo Ürünleri.
YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı (Açık Büfe)
12:30-14:00 Öğle Yemeği
19:30-21:00 Akşam Yemeği (Açık Büfe)

Yarım pansiyon konaklamalarda ise sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz. Tesiste
alınan tüm içecekler ücretli.
Tesiste verilen Her Şey Dahil ve Yarım Pansiyon konaklamalar; akşam yemeği ile başlayıp
konaklanan gece sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile
son bulur.
TESİS HAKKINDA
Otopark (Açık), Market (ücretli), Doktor (ücretli), Genel Alanlarda Kablosuz İnternet
(ücretsiz), Kuaför (ücretli)Toplantı Salonu (ücretli)Uyandırma Servisi (ücretsiz).
Evcil hayvan kabul edilmez.

Her Şey Dahil konaklamalarda sabah, öğle ve akşam yemekleri ücretsiz. Tesisin
belirlemiş olduğu markalar dahilinde bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içecekler
11.00-23.00 saatleri arasında ücretsiz.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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PONZ APART HOTEL
KONUM
Ponz Hotel Kuşadası, Adnan Menderes Havalimanı'na 70 km ve Kadınlar Denizi'nde
plaja 100 m yürüyüş mesafesindedir.

TESİS HAKKINDA
Ponz Otel, konuklarına güneş terası, açık havuz, kütüphane sunmaktadır. Kuşadası
şehrindeki butik otel Avrupa mimarisinin iyi bir örneğidir.

ODALAR
Tesiste kasa, özel bir balkon, yemek alanı ile donatılmış 41 misafir odası vardır. Odalar
denize bakar. Odalarda duş, saç kurutma makinesi, bide sunan banyolar vardır.

Bu otel, Kuşadası Uluslararası Golf Sahası'den 14 km mesafede bulunmaktadır. Kuşadası
merkezi otelden 3 km uzaklıktadır.

Standart Oda: Uydu Yayını, Duş, Elbise Dolabı, Çay-Kahve Seti, Minibar (ücretli),
Saç Kurutma Makinesi, Telefon (ücretli), Balkon, Zemin Seramik, LCD TV, Banyo,
Split Klima, Traş/Makyaj Aynası, Uyandırma Servisi.
YİYECEK & İÇECEK
Yarım pansiyon konaklamalarda ise sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz.
Tesiste alınan tüm içecekler ücretli.
Şişeli İçecekler (ücretli), yabancı ı̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
açık restoran, kapalı restoran, Türk kahvesi (ücretli).

Tesiste isteğe bağlı film oynatan kablolu televizyon, ödemeli televizyon, kasa, özel bir
balkon, yemek alanı ile donatılmış 41 misafir odası vardır. Odalar denize bakar. Odalarda
duş, saç kurutma makinesi, bide sunan banyolar vardır.
A'La Carte Restoranda taze Avrupa yemekleri sunulmaktadır. Geniş yelpazede menüler
ile hizmetinizde olan Ponz Bar/Restoran, Plaza restoranti, 50 m uzaklıktadır.
Ponz Otel, Adnan Menderes havaalanından arabayla 60 dakikada ulaşılabilir.
Konuklar, döviz bürosu, otopark, asansör gibi imkanlarının yanı sıra 24-saat
resepsiyondan, kuru temizlemeden, oda servisinden fayda görebilirler.
Çocuklarla seyahat eden konuklar, oteldeki beşikleri, oyun odasını, çocuk havuzunu
kullanabilirler.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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İLAYDA AVANTGARDE HOTEL
KONUM
Tesis Setur Marina'ya 800 m, Adnan Menderes havalimanına 70 km, Kuşadası merkeze
400 m, Kuşadası otogara 5 km mesafedir.
ODALAR
Şehir Manzaralı Standart Odalar (24 m²): Çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak
bulunuyor. Standart Odalar'da maksimum 2+1 kişi konaklayabilir.
Deniz Manzaralı Standart Odalar (24 m²): Çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı
yatak bulunuyor. Standart Odalar'da maksimum 2+1 kişi konaklayabilir.
Deniz Manzaralı Deluxe Odalar (35 m²): Çift kişilik tek yatak bulunuyor.
Deniz Manzaralı Suit Odalar (45 m²): Suitler'de çift kişilik tek yatak bulunuyor.
Duş, Minibar (ücretli), Uydu Yayını, Telefon (ücretli), Buklet Banyo Ürünleri, Split Klima
Uyandırma Servisi, Zemin Halı, Kablosuz İnternet (ücretsiz), Kasa (ücretsiz), Çay-Kahve
Seti (ücretsiz), Oda Servisi (ücretli), Saç Kurutma Makinesi, LED TV.
YİYECEK & İÇECEK
Konsept: Oda + Kahvaltı (hafta içi 07:00-10:30 / hafta sonu 07:00-11:30)
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
TESİS HAKKINDA
Kuşadasın'da bulunan İlayda Avantgarde Hotel şehir merkezininin ve denizin birleştiği
bir noktada hayatın güzelliklerini konuklarına sunuyor. İlayda Avantgarde Hotel deniz,
kültür, eğlence ve alışveriş merkezlerine yürüyüş mesafesinde olup, her türlü aktivite için
ideal bir çıkış noktasıdır. 12 ay açık olan otelimiz hem tatil hem de iş seyahatleriniz için
ideal bir seçimdir. Oteldeki 85 oda özel tasarımı ile benzersiz mobilyalar ve aydınlatma
aksesuarlarına, modern ve ferah yaşam alanlarına sahiptir. En üst katda sizler için özenle
hazırlanmış zengin açık büfe kahvaltınızı, müthiş güzellikteki Ege Denizi, adalar ve şehir
manzarasında tadını çıkararak, güne başlayabilirsiniz. Hotelimizin terasındaki havuzda
serinleyip ve barımızdaki zengin cocktail ve apperatiflerle gemi güvertesindeymiş gibi,
güneşin tadını çıkarabilirsiniz. En güzel günbatımlarını izleyebileceğiniz bu büyüleyici
mekanda yeme-içmenin keyfini tam olarak tadabilirsiniz. Zemin katta bulunan dünya
markası Starbucks, kahvesi ve seçkin pasta çeşitleri ile hizmet vermektedir. Ücretsiz
otopark bulunmaktadır.
Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
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İLAYDA HOTEL
KONUM
İlayda Hotel Kuşadası’nın Merkezinde, eşsiz deniz manzarası ile sizlere keyif dolu bir tatil
vaat ediyor. Halk plajına, restoranlara, barlara ve önemli alışveriş ve eğlence imkanlarına
sadece bir kaç adim ile kolaylıkla ulaşabilecegniz konumda olan hotelimiz, ayrıca dünya
uygarlığı için çok önemli olan bir çok tarihi ve kültürel değerlere sahip Efes antik kentine,
Aziz Meryem Ana’nın Evine, St. John Kilisesine ve Isa Bey Camisine sadece 15 km
uzaklıktadır.
ODALAR
Standart Oda Deniz Manzaralı (23 m²): Çift kişilik yatak
Uydu Yayını, Duş, Elbise Dolabı, Saç Kurutma Makinesi, Telefon (ücretli), Oda Servisi
(ücretli), Zemin Halı, Banyo, Split Klima, Traş/Makyaj Aynası, Uyandırma Servisi.
YİYECEK & İÇECEK
Akdeniz ve dünya mutfağının tarifsiz lezzetlerine tanık olacağınız Marvista Restoran
& Cafe eşsiz Kuşadası Marina ve Güvercinada manzarasıyla siz ve dostlarınıza
unutamayacağınız anlar sunacak. Usta ellerden çikan özel tatları, kendi yorumuyla
sunarak, sadece damaklara değil gözlere de hitap eden Marvista Restoran, huzurlu ve
keyifli bir atmosferde vakit geçirmek isteyenlerin buluşma noktası.
TESİS HAKKINDA
İlayda Hotel Kuşadası’ndaki şehir hotellerin en mükemmel örneğidir. Benzersiz
mimarisiyle kendini işine adamış personeli ve kaliteli servisiyle, kuşadasının en ideal
yerinde bulunmaktadır.
Otelimizin önünden kendinizi egenin mavi sularına bırakabilir veya alışveriş yerlerine ve
eğlence merkezlerine yürüyerek ulaşabilirsiniz.
Tamamen yenilenmiş olan hotelimiz, misafirlerimize tüm yıl boyunca en konforlu ve
kusursuz konaklama hizmetleri, seçkin yemek menüleri ve profesyonel servis anlayışı
ile tatil ve iş seyahatleriniz için sizleri bekliyor.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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DABAKLAR HOTEL
KONUM
Tesis şehir merkezindedir. Halk plajına 250 mt, Minibüs duraklarına 25 mt, Efes'e
19 km, Didim' e 60 km, Milli Park' a 24 km, İzmir Adnan Menderes havalimanına 70 km
uzaklıktadır.
ODALAR
72 Standart oda, 1 Engelli Odası (Banyolu), 3 Suit Oda (Banyo ve Jakuzi) olmak üzere
86 oda 178 kişi kapasitelidir. Lobby ve odalarda ücretsiz wifi.
Tüm odalarımız balkonlu, Split Klima ,Emanet Kasa, LCD TV , kartlı kapı sistemli, minibar,
direk telefon, saç kurutma makinesi, WC, küvetli veya duşlu banyo, banyoda telefon,
makyaj masası, elbise dolabı ve bavulluk mevcuttur
YİYECEK & İÇECEK
Şişeli ı̇çecekler (ücretli), yabancı ı̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
açık restoran, kapalı restoran, Türk kahvesi (ücretli).
SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), SPA Center (ücretli), masaj (ücretli), fitness (ücretsiz), sauna
(ücretsiz).
TESİS HAKKINDA
Şehrin sanatsal, kültürel ve ticaret merkezine yakın konumu ile misafirlerine avantaj
sağlayan tesiste şık ve modern 86 oda bulunuyor.
Tesis Hizmetleri
Çocuk havuzu açık havuz lobi 24 saat resepsiyon ı̇nternet bağlantısı-kablosuz restoran,
spa merkezi (ücretli), toplantı salonu (ücretli), kuru temizleme (ücretli), doktor (ücretli),
bar (ücretli), sauna (ücretli), buhar odası (ücretli), hamam (ücretli), çamaşırhane (ücretli).

14:00
Otele Giriş Saati
Otelden Çıkış Saati 12:00
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PALM WINGS BEACH RESORT & CONVENTION CENTER
KONUM
Didim Altınkum Mevkii'nde bulunan tesis 145.000 m2 alan üzerine kurulu, 366 odası
bulunmaktadır. Şehir merkezine 3 km, Altınkum'a 1 km, Bodrum havaalanına 80 km,
izmir havaalanına 150 km uzaklıktadır.
ODALAR
Standart Odaları 20 m2 büyüklüğünde olup, maximum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya
uygundur. Odalar genel alanlara mesafeli odalardır. Deniz ve havuz manzarası yoktur.
Fransız balkon mevcuttur.

Barlar:
00:00-00:00 Lobby Bar
10:00-00:00 Pool Bar
00:00-10:00 Cafe Bar
12:00-17:00 Snack Bar
10:00-18:00 Beach Bar
00:00-02:00 Disco Bar

Bungalow Odaları maximum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur.
Odalarda zemin seramiktir ve Balkonludur. Deniz ve havuz manzarası yoktur.

Herşey Dahil
Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler dahil olup, tesisin belirlemiş olduğu markalar
dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 24 saat ücretsizdir. Disco girişi ücretsiz,
içecekler ücretlidir.

Aile Odaları (ara kapılı) maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur.
1 yatak odası + 1 oturma odası ve 1 balkondan oluşur. Yatak odasında bir ebeveyn
yatağı ve oturma odasında 2 adet çekyat vardır. 3 ve 4. kişiler için bu çekyatlar açılarak
yatak olarak kullanılır.

Aegean A'La Carte Restoran - Balık Restorant
La Kebap A'La Carte Restoran - Türk Mutfağı
La Gondola A'La Carte Restoran - İtalyan Mutfağı
Red Dragon A'La Carte Restoran - Çin Mutfağı

Geniş (Large) Odalarda 1çift kişilik yatak ve 1 ranza bulunmaktadır.
2+2/3+1 konaklayabilir.

Restoranlar rezervasyonlu ve ücretlidir. 1 haftalık konaklamalarda 1 adet restoran
kullanımı ücretsizdir.

YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı
10:00-11:00 Geç Kahvaltı
12:30-14:00 Öğle Yemeği
12:00-17:00 Snack İkramları
12:00-17:00 Gözleme
15:00-17:00 Dondurma İkramı
17:00-18:00 Coffee Break
19:30-21:30 Akşam Yemeği
00:00-01:00 Gece Snack

AKTİVİTELER
Haftada 3 gece canlı müzik bulunmaktadır.
ÇOCUK
Mini Club 04-12 yaş çocuklar için hizmet vermektedir. Çocuk büfesi akşam yemeklerinde
mevcuttur.
SPA & SAĞLIK
Sauna 14:00-18:00, Türk hamamı 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TESİS HAKKINDA
Yeşili hisset, maviyi yaşa. Ege'nin pırıl pırıl denizi; sımsıcak güneşi ve yemyeşil doğası,
sizi hep yaşamayı hayal ettiğiniz tatile çağırıyor. Denizle doğa birlikteliğinin Ege'ye en
güzel armağanlarından biri olan Didim'de hayatınızın en güzel günlerini vaat ediyoruz...
Cam kaplı botanik kapalı havuz kullanım saatleri: 10.00-18.00

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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VENOSA BEACH RESORT SPA
KONUM
Yeşilkent Mevkii, İzmir Adnan Menderes Havalimanına 140 km, Bodrum Havalimanı'na
80 km Didim Otogarına 5 km mesafede, şehir merkezine 5 km, Denize "0" konumdadır.
Tesis toplamında 340 odalıdır.
ODALAR
Standart Odalar 28 m² büyüklüğündedir. Odalarda tek kişilik iki ayrı yatak ve açılır
kapanır kanepe bulunuyor.
Geniş Odalar 33 m² büyüklüğünde olup tesisin birinci katında yer alıyor. Odalarda 1 çift
kişilik büyük yatak + 1 tek kişilik büyük yatak + 1 sofa koltuk bulunmaktadır.
Aile Odası 36 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak ve tek kişilik üç ayrı
yatak bulunuyor.
YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı
10:00-11:00 Geç Kahvaltı
12:30-14:30 Öğle Yemeği
19:00-21:00 Çocuk Büfesi
19:00-21:00 Akşam Yemeği
23:00-00:00 Gece Büfesi (Çorba, Makarna, Salata)

Herşey Dahil;
24 Saat Herşey Dahil uygulaması vardır. Tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler Lobby
Bar'dan alınabilir. Taze sıkılmış portakal suyu kahvaltı saatlerinde ücretsiz.
Sofra A'La Carte Restoran - Türk Mutfağı;
19:00-22:30 saatleri arası hizmet vermektedir.
Mermaid A'La Carte Restoran - Balık Ürünleri;
19:00-22:30 saatleri arası hizmet vermektedir.
Serenada A'La Carte Restoran - İtalyan Mutfağı
19:00-22:30 saatleri arası hizmet vermektedir.
Mexica A'La Carte Restoran-Meksika Mutfağı
19:00-22:30 saatleri arası hizmet vermektedir.
A'La Carte Restoranlar minimum 5 gecelik konaklama başına bir kez, rezervasyonlu
olarak ücretsiz yararlanılabilir. 09:00-11:00 saatleri arasında misafir ilişkileri bölümünde,
bir gün sonrası için rezervasyon yaptırabilirsiniz
AKTİVİTELER
Akşam şovları, günlük aktiviteler, disko, karaoke, oyun salonu, yarışmalar, aerobik, çeşitli
havuz oyunları, müzikal şovlar, interaktif şovlar ve oyunlar, oryantal ve halk oyuınları
ekibinin de gösteri yaptığı Türk Gecesi şovları ve canlı müzik.

Snack Bar;
12:00-17:00 Fast Food & Snack
12:00-18:00 Gözleme, Hamburger, Cips
14:00-17:00 Dondurma
12:00-18:00 Kurabiye ve Pasta Çeşitleri
16:00-18:00 Lokma

ÇOCUK
Tesiste 4-12 yaş arası için çocuk kulübü mevcuttur. Mini Kulüp çalışma saatleri
10:00-12:30 ve 14:30-17:00'dir.
SPA & SAĞLIK
Spa Center; 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Barlar;
10:00-00:00 Pool Bar
12:00-17:00 Snack Bar
23:30-02:00 Disko
24 Saat-Lobby Bar

TESİS HAKKINDA
Ailece oldukça eğlenceli bir tatil geçirebileceğiniz Venosa Beach Resort & Spa, Altınkum
Mevkii'nde yer alıyor ve mavi bayraklı özel kum plajı ile öne çıkıyor.
Ana havuz 1157 m², kapalı havuz 130 m², çocuk havuzu 80m², kaydıraklı havuz 140 m²

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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RAKASTA BOUTIQUE HOTEL & CONVENTION CENTER
KONUM
Ege Denizi'nin berrak maviliği ve çam ormanlarının yeşilliğinin bir arada bulunduğu
Dikili'de hizmet veren Rakasta Boutique Hotel & Convention Center; elverişli lokasyon
avantajı ile misafirlerine avantaj sağlıyor.
Rakasta Boutique Hotel & Convention Center, Dikili sahiline olan uzaklığı 200 m
Dikili merkeze 2 km, İzmir’e ise 110 km’dir. İzmir Havalimanı'na ise; 148 km mesafededir.
ODALAR
Ekonomik Odalar 18 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak bulunuyor.
Standart Odalar 25 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak bulunuyor.
Aile Odaları 30 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak bulunuyor.
Suit Odalar 28 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak bulunuyor
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00-10:00)
Geç Kahvaltı (10:00-11:00)
Çay-Kahve Saati (15:00-16:00)
A'La Carte Restoran (19:00-22:30)
Oda Kahvaltı
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretli. A la Carte Restoran ücretli.

SPA & SAĞLIK
Türk Hamamı (ücretsiz), Masaj (ücretli), Sauna (ücretsiz)
TESİS HAKKINDA
Yetişkinler ve çocuklar için iki ayrı havuzumuz mevcuttur. Havuzlarımız Rakasta Boutique
Hotel & Convention Center'ın teras katında denizi görmektedir. Teras katımızda ayrıca
havuz barımız mevcuttur. Havuz ebatları 6 x 10 metredir. Derinlik 160 cm’dir.
Rakasta Boutique Hotel & Convention Center Balo ve Toplantı Salonu; Düğün, Nişan,
Toplantı ve diğer organizasyonlarınız için mükemmel bir seçimdir. 400 kişi kapasiteli,
klimalı, konforlu, şık ve üstün teknolojiyle donatılmış Balo ve Toplantı salonumuz en özel
günleriniz ve organizasyonlarınızı unutulmaz bir masala dönüştürüyor...
İş Dünyası Rakasta'da Buluşacak...
Rakasta Boutique Hotel & Convention Center özenli ve işinde uzman ekibi; konferans,
toplantı, bayi toplantısı, panel,workshop, ve farklı kurumsal etkinlikler içinde daima en iyi
hizmeti sunmayı hedefliyor. Rakasta Boutique Hotel & Convention Center dünyasında
toplantı ve seminerleriniz modern bir atmosferde, çok özel hizmetlerle gerçekleşiyor.
Rakasta Boutique Hotel
& Convention Center
Düğünleriniz için kişiye özel
organizasyonlar sunuyoruz. Misafirlerimize sunduğumuz geniş servis yelpazesi ile
düğün ve balayınız yıllarca boyunca aklınızdan çıkmayacak... Yeni evli çiftlerimizin
mükemmel bir balayı geçirmeleri için deniz manzaralı, jakuzili 2 suit odamız mevcuttur.

Rakasta Boutique Hotel & Convention Center'ın 150 kişilik A la Carte Restoranı'nda,
Akdeniz, Ege, İtalyan, Fransız, İskandinav, Norveç ve Osmanlı mutfağından enfes
lezzetler sizi bekleyecek...

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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PERLA OTEL
KONUM
Ege Denizi'nin berrak maviliği ve çam ormanlarının yeşilliğinin bir arada bulunduğu
Dikili'de hizmet veren Perla Otel; Dikelya Plajı'na yürüme mesafesindedir.
ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; uydu yayını, yastık menüsü, duş, ütü ve ütü masası, laminant
zemin, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon,
oda servisi (ücretli), LCD TV, banyo, tıraş/makyaj aynası, kablosuz internet (ücretsiz),
merkezi klima, kasa (ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı

TESİS HAKKINDA
Ege Denizi’nin berrak maviliği ve çam ormanlarının yeşilliğinin bir arada bulunduğu
Dikili'de hizmet veren Perla Otel; Dikelya Plajı'na yürüme mesafesindedir. Tenis sahası,
çamaşırhane, çocuk oyun alanı, restoran, kuru temizleme gibi olanaklarıyla her yaştan
misafirin ihtiyacını karşılayan Perla Otel, tatilde spor yapmak isteyen misafirlerine ise
fitness salonu imkanı sunuyor. Modern ahşap mobilyalı 45 odasıyla hizmet veren tesisin
tüm odalarında klima, LCD TV ve mini bar bulunuyor.
Otelde; ütü servisi (ücretli), otopark (açık), market (ücretli), genel alanlarda kablosuz
internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), emanet kasa (ücretli), çamaşırhane (ücretli),
uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.

- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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DİKELYA HOTEL
KONUM
Dikelya Otel, İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na 140 km, Edremit Havaalanı’na 90
km’dir. Bergama tarihi kültürel yerleri 25 km, Efes Antik Kenti’ne 240 km, Truva 240 km
mesafededir. Midilli (Lesvos) Adası 45 mil mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi,
telefon (ücretli), balkon, seramik zemin, banyo, split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma
servisi bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
HAVUZ & PLAJ
Tesis denize sıfır konumdadır.
TESİS HAKKINDA
Ulaşım avantajı sunan merkezi konumu, arzu eden misafirleri için havalimanı ve ulaşımını
özel araçlarıyla sağlayan misafirleri için otopark hizmeti gibi konaklamanız esnasında
konforunuzu artıracak pek çok detay düşünülerek tasarlanan Dikelya Hotel, şehre yakın
ama şehrin karmaşasından uzakta, sakinliğin ve huzurun tadını çıkarmak isteyenler için
ideal bir alternatif.
Tesis çocuk konaklaması kabul etmiyor.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

DİKİLİ SUNSET HOTEL
KONUM
Dikili Sunset Otel; Ayvalık'a 40 km, İzmir'e 110 km mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; plazma TV, uydu yayını, duş, elbise dolabı, saç kurutma
makinesi, banyo, uyandırma servisi, elektronik kasa, mini bar bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Açık Restoran
Türk kahvesi (ücretli), şişeli içecekler (ücretli)
TESİS HAKKINDA
Tesisimiz turizm bakanlığından onaylı 3 yıldızlı otel statüsündedir. Denize sıfır
konumunda bulunan Dikili Sunset Hotel, konforlu odaları, geniş yeşil bahçeleri ve açık
yüzme havuzu ile misafirlerine doğayla iç içe keyifli bir tatil yaşatıyor. Özellikle fotoğraf
meraklılarına eşsiz gün batımı manzaraları sunuyor.
Tesisin 40 odası bulunuyor. Odalarda ücretsiz internet, klima, telefon, LCD TV ve uydu
yayını bulunuyor. Resepsiyonun 24 saat hizmet verdiği tesiste açık yüzme havuzu sıcak
yaz günlerinde misafirlere serinleme imkanı veriyor. Yarı olimpik yüzme havuzumuzda
jakuzi ve şelale mevcuttur.
Bronzlaşmak isteyen misafirler havuz çevresindeki veya plajdaki şezlonglarda tüm
gün dinlenebilirler. Anneler deniz manzaralı oda balkonunda dinlenirken, çocuklar ister
denizde olsun ister yüzme havuzunda isterse çocuk bahçesinde olsun annelerin gözü
önündedir.
Otelde; otopark (açık), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), uyandırma servisi
(ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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DİKİLİ ATERNA HOTEL
KONUM
Dikili’nin sahil şeridinde yer alan Aterna Hotel, plaja yaklaşık 70 m mesafededir. Kendine
ait bir plajı, 200 kişilik muhteşem manzaralı bir terası ve mis kokulu çiçeklerle süslenmiş
huzur dolu bir bahçesi bulunmaktadır.
ODALAR
Delux Double Odalar (16 m2): Odalarda; mini bar, 24 saat sıcak su, LCD TV, split klima,
küvet ve duş seçenekleri, kablosuz internet, saç kurutma makinesi, 24 saat oda servisi
ve çelik kasa hizmeti bulunmaktadır. Ayrıca deluxe double odalar yemyeşil zeytin
bahçesi manzarasına sahiptir.
Delux Single Odalar (12 m2): Odalarda; mini bar, 24 saat sıcak su, LCD TV, split klima,
küvet ve duş seçenekleri, kablosuz internet, saç kurutma makinesi, 24 saat oda servisi
ve çelik kasa hizmeti bulunmaktadır. Ayrıca deluxe single odalar yemyeşil zeytin bahçesi
manzarasına sahiptir.
Süit Odalar (18 m2): Odalarda; mini bar, 24 saat sıcak su, LCD TV, split klima, küvet ve
duş seçenekleri, kablosuz internet, saç kurutma makinesi, 24 saat oda servisi ve çelik
kasa hizmeti bulunmaktadır. Ayrıca süit odalar deniz manzaralıdır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Açık Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)
HAVUZ & PLAJ
Tesiste açık havuz bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Aterna, ismini Dikili'nin köklü tarihinden alan, 2002 yılında hizmete açılmış 4 triple
12 double yataklı toplam 16 odadan oluşan bir butik hoteldir.
Otelde genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz) olanağı bulunmaktadır.

14:00
Otele Giriş Saati
Otelden Çıkış Saati 12:00
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KAYSERKAYA DAĞ EVLERİ
KONUM
Tesis, Adnan Menderes Havalimanı'na 68 km, Selçuk Otogarı'na ise 8 km mesafede
bulunuyor.
ODALAR
Kır Evi - Oda Özellikleri:
Tüm odalarda; saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, WC, ahşap zemin ve kablosuz
internet sistemi bulunuyor.
YİYECEK & İÇECEK
Mermer havuz etrafında, harika bir orman manzarasına karşı, sevdiklerinizle hoş sohbet
ve muhabbetin bol olduğu unutulmaz bir barbekü partisine ne dersiniz ? Yanında bir de
enfes ev yapımı Şirince şarabı de eşlik ediyorsa…
Farklılık , eğlence, hoş vakit ve muhabbet arıyorsanız , üstüne de keyfinize keyif katacak
barbekü yapmak istiyorsanız Kayserkaya Dağ Evleri'nde buluşmak üzere!
AKTİVİTELER
Doğa yürüyüşleri: Doğada özgürlüğün ne demek olduğunu?
İçinize işleyen oksijenin nasıl yandığını?
Doğal güzellik ve bitkisel hayatın nasıl bütünleştiğini?
merak ediyorsanız bize katılın….

Zeytinyağı Yapımı: Şirince’nin başlıca geçim kaynaklarından olan zeytinin öyküsünü
yerinde görmek ve yaşamak isteyen herkes için Şirinceye yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki
kirazlı köyünde bulunan fabrikada zeytinyağı yapımında kullanılan her iki yöntemi
birden görebilirsiniz. ilk ve en eskisistem olan taş değirmen yöntemiyle egenin mucizevi
lezzetinin soframıza en saf haliyle nasıl geldiğini bir şölen eşliğinde izleyebiliriz. İkinci
olarak kontinü sistemin günümüz fabrika koşullarında zeytinyağının nasıl yapıldığını
görebiliriz. Zeytin zamanında tüm lezzet avcılarını bu aktiviteye katılmalarını bekliyoruz...
TESİS HAKKINDA
İzmir Şirince'de bulunan Kayserkaya Dağ Evleri, sunduğu hizmet ve olanaklarla özellikle
turistik amaçlı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor.
Doğayla olan muhteşem keyfi, yüzerek ve güneşlenerek tamamlamanız için harika bir
fırsat. Yüzme havuzumuzda sevdiklerinizle birlikte güzel zamanlar geçirmek isterseniz,
sizi Kayserkaya Dağ Evlerimize bekliyoruz.
Tesiste ayrıca, kablosuz internet, telefon ve faks hizmetleri, çamaşırhane ve resepsiyon
hizmeti gibi olanaklar da mevcut.

Keşfetmek, İzlemek, Gezmek, Arkadaşlık, Dostluk ve Kaynaşma, Gülmek, Atlamak,
Sıçramak ve Koşmak, Pislenmek ve Islanmak.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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KIRKINCA EVLERİ
KONUM
Kırkınca Evleri Butik Hotel, Selçuk Otogarı'na 8 km, Adnan Menderes Havalimanı'na ise
69 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Tesisin 17 odası mevcut. Odalarda; banyo, duş, WC, klima, saç kurutma makinesi ve
kablosuz internet gibi olanaklar bulunuyor.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Adından da anlaşılacağı üzere, şirin mi şirin köyümüz, enfes yemekleri ve doğal
ortamında yetişen organik lezzetli üzümlerinden yapılma şaraplarıyla meşhurdur…

TESİS HAKKINDA
Mübadele dönemine dayanır bizim Şirinceli olmamız. Dedelerimiz Selanik’teki
topraklarımızı bırakıp, kendi memleketimizde ki bir Rum köyü Kırkınca’ya geleli epey
zaman geçmiş.
Evlerimizden çok bizler orjinaliz aslında. Kırkınca konakları 1999 yılından bu yana köyün
en samimi mekanı olarak misafirlerini ağırlıyor. 1999 yılında İlkan GÜLGÜN’ün turizme
atılmasıyla ardından kardeşi Üzeyir Bey’de abisinin izinden yürüdü. Sonrasında Kırkınca
Evleri tam bir aile şirketi yüzüne kavuştu. Şirince de Kırkınca Evlerinin tercih sebebi
olmasının en büyük ispatını buraya gelerek gözlerinizle görebilir ve bu sıcaklığı bizimle
paylaşabilirsiniz.

Tatilinizi; aynı zamanda damağınızda tat bırakan, Şirince yöresel yemeklerimizle de
hatırlamak ve şömine başında sevdiklerinizle harika şaraplarımızdan yudumlamak
isterseniz doğru adres; Kırkınca Restaurant!
Kırkınca Konağı'na 30 m mesafede bulunan Restaurantımızda mutlaka damak zevkinize
uygun ve lezzetli yemeklerimizden denemenizi öneriyoruz. Her cuma ve cumartesi
yapılan canlı müziğin keyfi de bambaşka.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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BÜLBÜL YUVASI BUTİK OTEL
KONUM
Denize 35 m uzaklıktaki tesis, Foça'nın kafe ve restoranlarına da yakın bir konumda yer
alıyor.
ODALAR
Deniz Manzaralı ve French Balkonlu Lüks Odalar (18 m2): Odalarda çift kişilik tek
yatak bulunuyor. Tüm yataklar çift kişilik tek geniş yatak şeklindedir. 2 ayrı yatak
bulunmamaktadır.
Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon
(ücretli), LCD TV, parke zemin, çalışma masası, banyo, uyandırma servisi, kablosuz
internet (ücretsiz), merkezi klima, buklet banyo ürünleri, kasa (ücretli) mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı

TESİS HAKKINDA
Konum itibariyle, Foça’da görebileceğiniz en güzel manzaralardan birine sahip,
Foça kalesinin yanı başında, beldenin barındırdığı medeniyetlerin izlerini taşıyan bir
bölgede; konuklarının konforuna öncelik vererek hazırlanmış odaları Foça’nın dünden
bugüne öyküsünü yansıtan şık detaylarla bezenmiş. Fokai’alıların kurmuş olduğu
kolonilerin adlarını taşıyan odalarında farklı beklentilerinizi bulabilirsiniz.
Ücretsiz Hizmetler: Bahçe, döviz alım / satım, 24 saat resepsiyon, internet bağlantısı
kablosuz, lobi
Ücretli Hizmetler: Bar, çamaşırhane, kuru temizleme, restoran, araba kiralama servisi
Tesise 12 yaş altı çocuk kabul edilmemektedir.

Kahvaltı (08:00 - 10:30)
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretli.
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 35 m mesafededir.
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GRIFFON BUTIK OTEL
KONUM
Griffon Boutique Hotel, Ege Denizi'nin keşfedilmemiş kıyısı Yeni Foça'da yer almaktadır.
Otel, Adnan Menderes Havalimanı'na 88 km, İzmir Otogarı’na 65 km ve Eski Foça
merkezine ise 19 km uzaklıkta konumlanıyor.
ODALAR
Ekonomik & Çatı Katı Odalar: Çatı katı odalarıdır. Otantik ve loş oda seven misafirler için
tercih sebebi olacaktır.

TESİS HAKKINDA
Yeni Foça merkezine yakın konumu ile dikkat çeken Griffon Boutique Hotel, sunduğu
konfor ve olanaklarla misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatıyor. 17 odası
bulunan otelin odalarında; kasa, mini bar, kablosuz internet erişimi, telefon, TV, duş,
uyandırma servisi, uydu yayını ve saç kurutma makinesi gibi olanaklar yer alıyor. Otelde
ayrıca; ücretsiz kablosuz internet erişimi, açık ve kapalı restoran, resepsiyon hizmeti ve
ücretsiz otopark hizmeti de mevcut.

Standart Odalar: Her biri birbirinden farklı dekorasyona sahip bu odalar oldukça ferah,
aydınlık odalardır.

Ücretsiz Hizmetler: Bahçe, ortak TV alanı, toplantı salonu, 24 saat resepsiyon, lobi,
internet bağlantısı – kablosuz, tesise ait otopark, klima, ısıtma, internet bağlantısı kablosuz (ücretsiz)

Deluxe Odalar: Geniş, aydınlık, huzur dolu.

Ücretli Hizmetler: Bar, restoran, faks / fotokopi

Tüm odalarda; buklet malzemeleri, mini bar, kasa, klima, TV, ücretsiz WiFi bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Fabrika Restaurant: a la carte menüsünde gizemli tatlar sunan; sunumu lezzetiyle
misafirlerini büyüleyen bir mekan…
Restoran, hem otel misafirlerine hem de otele dışarıdan gelen ziyaretçilere hizmet
vermektedir.
Özel kahvaltı menüsü,
Öğle ve akşam yemekleri için ise a la carte menü

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 300 m mesafededir.
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HURİ & NURİ HOTEL
KONUM
İzmir'in tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulunduran tatil beldesi Foça'da hizmet
veren Huri & Nuri Hotel, misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatıyor. Denize sıfır
konumlanan otel Küçükdeniz Limanı'nın içinde Beşkapılar Kalesi ile yanyanadır.
ODALAR
Tesiste 9 oda bulunuyor. Jakuzili odalar 60-45 m2 ve en küçük odalar 35 m2dir.
Deluxe Odalar: Odalarda; LCD TV, uydu yayını, klima, saç kurutma makinesi,
saç düzleştirici ve kablosuz internet gibi olanaklar yer alıyor. Ayrıca barı da mevcut.
Odalarda sıcak içecek ve su ücretsiz diğer şişeli içecekler ücretlidir.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretsiz),
Türk kahvesi (ücretsiz)
TESİS HAKKINDA
İzmir' in hem tarihi hem de turistik güzelliği ile dikkat çeken ilçesi Foça'da yer alan
Huri & Nuri Hotel, misafirlerine keyifli bir tatil vaat ediyor.
Ücretsiz Hizmetler: Lobi, sigara içme alanı, çamaşırhane, teras, tur danışma, gazete,
pantolon ütüsü, bar
Ücretli Hizmetler: Havaalanı servisi (ücretli), servis (ücretli), sahil kenarı, günlük temizlik,
otopark (tesis harici), hızlı giriş / hızlı çıkış, kuru temizleme, bagaj odası, hızlı giriş / hızlı
çıkış, 24 saat resepsiyon, internet bağlantısı - kablosuz (ücretsiz), araba kiralama servisi
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

LA PETRA OTEL
KONUM
Yeni Foça liman mevkiindeki Otel, İzmir şehir merkezine 60 km ve Adnan Menderes
Havalimanı'na 90 km mesafededir.
ODALAR
Standart Kara Manzaralı Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise
dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), seramik zemin, oda
servisi (ücretli), LCD TV, çalışma masası, banyo, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi,
kablosuz internet (ücretsiz), terlik, buklet banyo ürünleri, kasa bulunmaktadır.
Deluxe Odalar: Uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), tıraş/makyaj aynası,
duş, laminant zemin, seramik zemin, kasa, buklet banyo ürünleri, terlik, uydu yayını,
saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, telefon (ücretli), elbise dolabı, mini bar (ücretli),
çalışma masası, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Otelde sauna (ücretli), masaj (ücretli), Türk hamamı (ücretli), buhar banyosu (ücretli)
mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
La Petra Otel Akalın, Yeni Foça'da limana sıfır konumda tarihi taş yapısı ve 4 farklı oda
tipi olmak üzere toplam 22 odasıyla yaz kış misafir ağırlamaktadır. İç ve dış alanda cafe,
10 kişi kapasiteli toplantı salonu, SPA bölümü, tekne turu mevcuttur. Yaz sezonunda
tekne turu (ücretli) yapılmaktadır. Otelde; ütü servisi (ücretli), genel alanlarda kablosuz
internet (ücretsiz), havalimanı transferi (ücretli), çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu
(ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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Ayvalik
Balıkesir’in ilçesi olan Ayvalık, tertemiz deniz ve plajı ile tatilcilerin ilgi odağı olmayı başarmıştır. Yeşil zeytinliklerle sarılmış plajında güneşin
tadına doyasıya varabilirsiniz. Ayvalık’ta Şeytan Sofrası, Cunda Adası ve muhteşem denizi ile Sarımsaklı Plajı mutlaka görmeniz gereken yerler
arasındadır. Ayrıca papalina, deniz mahsulleri ve çeşitli mezelerle tatilinize lezzet de katabilirsiniz. Su altı dalışları yapabilir ve denizin altındaki
müthiş sırları keşfe çıkabilirsiniz. Gece hayatının da oldukça renkli olduğu Ayvalık’ta adalara yapılan mavi turlara da katılabilirsiniz.

Balikesir
Balıkesir; Altınova’dan Altınoluk’a kadar denizi, kumu, güneşi, tarihsel zenginlikleri, termal kaynakları, yemyeşil zeytin ve çam ormanları,
endemik bitki türleri, Kaz Dağlarının bol oksijeni ile dünyada nadir bulunan güzelliklerle dolu sevimli bir tatil beldesi…
Huzurlu bir tatil arıyorsanız, Akçay’ın tertemiz denizi, sakin yapısı, termal kaynakları ve bol oksijenli havasında aradığınızı bulacaksınız. Ayrıca
hem termal su hem de soğuk su zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Akçay’ın Altınkum Plajı’nda gün boyu
denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.
Altınoluk ise doğal güzellikleri ve tarihsel zenginlikleri ile öne çıkan bir sahil kasabası… Burada günübirlik ya da yatılı tekne turları ile tatilinize
keyifli bir rota çizebilir ya da mavi bayraklı plajlardan birinde gönlünüzce güneşlenip, masmavi sularda serinleyebilirsiniz.
Sadece Balıkesir’in değil ülkemizin ve hatta dünyanın en önemli doğal hazinelerinden biri Kaz Dağları… Alplerden sonra dünyanın oksijen
açısından en zengin 2. bölgesi olan Kaz Dağları, kendine özgün zengin doğası, kanyon ve şelaleleri, derin vadi ve nehirleriyle ekoturizm adına
tam bir cennet. Birçok mitolojik öykünün de kaynağı olan Kaz Dağları’nda gizlenmiş güzellikleri keşfedin.
Deniz ürünleri ile meşhur Balıkesir’in tatil alanlarında ayrıca balığın en tazesini yiyebilir, zeytinyağlılar ve tadına doyulmaz mezelerle de
bambaşka bir lezzet yolculuğuna çıkabilirsiniz.

Erdek
Balıkesir’in en güzel ilçeleri arasında yer alan Erdek, ülkemizin ilk tatil beldeleri arasında yer alıyor. Pırıl pırıl denizi, tertemiz havası, tarihi
zenginliği ve sakin yapısı ile halen popülerliğini koruyan bu şirin ilçe, tatilden çok daha fazlasını vadediyor. Erdek, ufak olmasına rağmen
burada sizi dolu dolu bir tatil bekliyor. Kyzikos Antik Kenti, Hadrianus Tapınağı, Kirazlı Manastırı, Zeytinli Ada, Seyit Gazi Tepesi, Apostol,
Erdek Açık Hava Müzesi ve Anıt Ağaç ilçenin görülmesi gereken yerlerinden… Ayrıca Erdek’in 12 km uzunluğundaki sahil şeridinde deniz, kum
ve güneşe doyabilirsiniz. Marmara ve Ege’nin seçkin lezzetlerini tadabileceğiniz restoranlarda enfes yemek seçeneklerini deneyebilir, sahildeki
barlarda gecelerinizi renklendirebilirsiniz.

GRAND HOTEL TEMİZEL
D RESORT MURAT REİS AYVALIK
ORTUNÇ HOTEL
BACACAN AYVALIK HOTEL
MOLA CUNDA HOTEL
HOTEL BİLLURCU
ZEYTİNCİ OLIVERA RESORT HOTEL
AYVALIK PALAS OTEL
KARAMELA BUTİK OTEL

ELISA OTEL
CUNDA TAŞ KONAK HOTEL
CUNDA ROTA HOTEL
ZEHRA TEYZENİN EVİ BUTİK OTEL
CUNDA PUSULA OTEL
CUNDA PANORAMA OTEL
GÜZELYALI BUTİK OTEL
BONİTA HOTEL AKÇAY
RAWDA RESORT HOTEL ALTINOLUK

AENEAS BOUTIQUE HOTEL
CLUB AFRODİT TATİL KÖYÜ
AGRIGENTO RESORT HOTEL
HADRIAN BUTİK OTEL
ÇETİN PRESTIGE RESORT HOTEL
KIRTAY OTEL
ERDEK HELİN OTEL
ERDEK AQUA YAT OTEL
ERDEK BENAN HOTEL

GRAND HOTEL TEMİZEL
KONUM
Tesis Ayvalık’a 7 km, İzmir Havaalanı’na 150 km, Edremit Havalimanı’na 35 km
mesafede bulunmaktadır. 275 odası mevcut olup denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Standart 3’lü Oda: Deniz ve kara manzaralı balkonlu oda, 28 m² ölçülerde, 1 adet
2 kişilik yatak ve standart tek kişilik yatak formunda mobilya mevcuttur.
Maksimum 3 kişi konaklayabilir.
Standart 2’li Oda: Deniz ve kara manzaralı ve balkonlu oda, 28 m² ölçülerde, 1 adet
2 kişilik yatak ve standart tek kişilik yatak formunda mobilya mevcuttur.
Maksimum 2 + 1 kişi konaklayabilir.
Odalarda, internet wireless, kasa, minibar (ücretli) mevcuttur. Oda servisi ücretlidir.
Bağlantılı Odalar: Standart 2’li odadan oluşmakta olup ara kapıları kilitlenebilir odalardır
ve özellikleri standart odalar ile aynı donanımdadır.
Aile Suit: 45 m² ebadındadır ve odanın bir bölümü paravanla ayrılmış olup 2 adet tek
kişilik, 1 adet çift kişilik yatak mevcuttur. Mobilya, minibar, TV, klima (merkezi saat
ayarlı), internet ve direkt telefon ve güvenlik kasası bulunmaktadır. Banyoda küvet ve
saç kurutma makinesi mevcuttur. En az 4, en fazla 5 kişi konaklayabilir.

Kahvaltı (07:30-10:00)
Geç kahvaltı (10:00-11:00)
Öğle yemeği (13:00-14:30)
Snack Bar (14:30-16:00)
Aqua Bar (12:00-16:00)
Coffee Break (17:30-18:00)
Akşam Yemeği (19:30-21:30)
Barlar
Usa Bar (10:00-00:00)
Snack Bar (12:00-00:00)
Aqua Bar (10:00-17:00)
Nargile Bar (10:00-00:00)
AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Basketbol, masa tenisi, mini futbol, plaj voleybolu, plaj havlusu.
Ücretli Aktiviteler: Tenis (gece-ışık ve raket-top)
Tesiste masaj, sauna ve Türk hamamı ücretlidir.

King Suite: 1 King Suit bulunmaktadır ve 80 m² ebadındadır. 1 yatak odası 1 oturma
salonu, 1 jakuzili banyodan oluşmakta ve ayrıca bir servis köşesi bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Grand Hotel Temizel, Sarımsaklı’nın kadife misali yumuşacık eşsiz kumsalında özel
bir plajda yer alıyor. Tesis, burada geçireceğiniz tatilinizi unutulmaz anılarla süslemeyi
amaçlıyor.

Tüm odalarda duvarlar kağıt, oda ve odanın zemini halı kaplı olup mobilya ağırlıklı meşe
renginde ve modern stilde dizayn edilmiştir.

Denize sıfır konumdaki tesiste açık havuz, kapalı havuz, kaydıraklı havuz, kum plaj,
şezlong ve şemsiye olanakları bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Her Şey Dahil
Alkolsüz yerli içecekler, yerli bira, sıcak içecekler, açık şarap, yerli alkollü içecekler
ücretsizdir. Diyet Büfe, soğuk büfesi, sıcak büfesi, tatlı büfesi, vejetaryen büfesine ek
olarak, sıcak, soğuk ve tatlıda özel sunum şovlar, tema gecelerine has özel sunumlar
yapılmaktadır. Akşam yemek saati boyunca içecekler restoran barımızdan self servis
olarak sunulmaktadır. Taze sıkılmış portakal suyu ve yabancı içecekler ücretlidir.

Ücretli Hizmetler: Çamaşırhane, kuaför, market.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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MURAT REİS AYVALIK

D RESORT MURAT REİS AYVALIK
KONUM
D Resort Murat Reis Ayvalık, Ayvalık şehir merkezine sadece 4 km, Sarımsaklı plajına
3 km ve Cunda Adası’na 15 km uzaklıkta, mükemmel bir lokasyonda yer almaktadır.
Otelimiz; Şeytan Sofrasına, Sarımsaklı’ya ve Cunda Adası’na yakınlığı, denize sıfır
konumda olması, çevresinde bulunan yemyeşil çam ormanı ve güzel günbatımı manzarası
ile Kuzey Ege’nin en özel yerlerinden birinde konuklarına kapılarını açmaktadır.
D Resort Murat Reis Ayvalık, Koca Seyit Havalanı’na 55 km, İzmir Uluslararası
Havalimanı’na 172 km uzaklıktadır. Konforlu VIP araçlar ile ulaşım sağlanabilir.
ODALAR
İlk kez 1970’li yılların başında misafirleriyle buluşan D Resort Murat Reis Ayvalık, yıllar
sonra ruhunu koruyarak yenilendi ve yeniden misafirleriyle buluştu. Minimalist ve modern
mimarisi ile her biri misafirlerinin konforu en üst seviyede düşünelerek tasarlanmış
63 oda, üç suit ve bir villadan oluşan tesiste doğanın tadını daha fazla çıkartmak
isteyenler için ise 24 adet bungalov bulunuyor. Beyaz, mavi ve pastel tonlarının hakim
olduğu odalarda Ege’yi ruhunuzun derinliklerinde hissedeceksiniz. Odalar ve suitler
gerek masmavi deniz ve adalar manzarasıyla, gerekse yıllara meydan okuyan ağaçların
süslediği muhteşem bahçe ve orman manzarasıyla, balkonlu ya da teraslı seçenekler
sunuyor. Farklı oda seçeneklerinin arasında aileler için ideal olan bağlantılı odalar
mevcut.
Odalarımızda, taş oda zemini, klima, elektronik kasa, mini bar, çay-kahve seti,
isteğe bağlı olarak ütü ve ütü masası, bornoz, saç kurutma makinesi, özel tasarlanmış
banyo malzemeleri, geniş bant kablosuz hızlı internet erişimi, sesli mesaj özelliği içeren
telefon, uluslararası direk telefon hattı, LED TV ve yerel/uluslararası kanallar mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Tesisimiz oda kahvaltı konseptinde hizmet vermektedir.
Açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam A'La Carte seçenekleriyle hizmet veren Olea,
her damak tadına uygun lezzeti bir araya getiren zengin menüsünü beğeninize sunuyor.
Denizden karaya doğru esen poyraz Kazdağları’nın oksijenini, Ege Denizi’nin iyotunu
içinize taşırken, Ayvalık’ın insana ferahlık veren eşsiz havasında yemek keyfiniz,
unutamayacağınız bir anıya dönüşecek.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

D Resort Murat Reis Ayvalık’ın farklı atmosferler ve farklı tarzlar sunan barlarında,
gündüz ve gece lezzetli kokteyller ve sıcak ya da soğuk içecekler eşliğinde keyifli
zaman geçirebilir, sevdikleriniz ve dostlarınızla sımsıcak bir ortamda unutulmaz anılar
paylaşabilirsiniz.
SPA & SAĞLIK
Dünyanın oksijen oranı en yüksek havasıyla meşhur bu mabedinde D-SPA D Resort Murat
Reis Ayvalık, bedeninizi ve zihninizi yeniliyor. Ayvalık’ta, Ege’nin zenginliğini her anlamda
iliklerinize kadar hissederken doğanın mucizevi bütünlüğünün benzersiz etkisiyle
D-SPA, tamamıyla wellness yaklaşımı ile beklentisi yüksek SPA severlerin limanı.
Her ince ayrıntı düşünülerek özenle tasarlanmış SPA merkezi, uzman terapistleriyle
bakım ve masaj seçeneklerini sunarken, saunasında ve dinlenme alanlarında misafirlerine
otelin çok özel konumunun ayrıcalığını hissettirmeye devam ediyor. D-SPA’yı
tamamlayıcı olarak kurgulanan fitness merkezi ise spor tutkunlarına beklentilerinin
ötesinde bir standart ile hizmet veriyor. Denize ve adalara nazır konumu ile yüksek
teknoloji makinalarla donatılmış fitness merkezimizin tutkunu olacaksınız.
AKTİVİTELER
D Resort Murat Reis Ayvalık konaklamanız süresince gerek ruhunuzu gerekse
bedeninizi besleyecek ve yenileyecek farklı aktiviteler sunuyor. Tam donanımlı fitness
merkezinin profesyonel eğitmenleri tarafından sunulan, kişiye özel fitness programları
ve hiç şüphesiz Ege Denizi’nin farkını en iyi şekilde hissedeceğiniz zengin su sporları
aktiviteleri, stand-up paddling, rüzgar sörfü, su kayağı ve kano.
TESİS HAKKINDA
Ayvalık adaları, sualtı florası ve faunası bakımından ekolojik niş oluşturuyor. 22 adanın
ev sahipliği yaptığı 60 civarında dalış merkezi sizi, tatiliniz sırasında keşfedebileceğiniz
harikulade fırsatlarla buluşturuyor. Denizden olduğu kadar köklü tarihi ve doğal
güzellikleri ile karadan yürüyüş turları da doğa severleri bekleyen aktivitelerden.
İsterseniz otele ait özel botlarla Cunda’ya 10 dakikada gidebilir, dilerseniz sadece birkaç
deniz mili uzakta olan bu adaya yelken açabilirsiniz.
35 kg’a kadar olan köpeklerinizi de beraberinizde getirerek köpek dostu bungalovlarda
konaklayabilirsiniz. Hiç şüphesiz tatilinde sadık dostlarından vazgeçemeyenler için bu,
en büyük ayrıcalık.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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ORTUNÇ HOTEL
AKTİVİTELER
Kano (ücretli), bisiklet (ücretli), yürüyüş yolu, Sun Tracker Boat - günlük tur + Shuttle
service (ücretli), yelken (ücretli).

KONUM
Tesis, Ayvalık Otogarı'na 11 km uzaklıkta yer alıyor.
ODALAR
Superior odalar 26 m² büyüklüğündedir.
Bahçe tarafında yer alan Superior çift kişilik odalarda, çift kişilik bir yatak bulunuyor.
Bahçe tarafında yer alan Superior üç kişilik odalarda çift kişilik bir yatak ve ilave tek kişilik
ayrı yatak bulunuyor.
Deluxe odalar 26 m² büyüklüğündedir. Deniz tarafında yer alan deluxe odalarda çift
kişilik tek yatak bulunuyor.
Suit odalar 52 m² büyüklüğündedir. Deniz manzaralı süit odalarda çift kişilik tek yatak ve
ilave olarak sofa yatak bulunuyor.

SPA & WELLNESS
Masaj (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz), jakuzi (ücretsiz), sauna (ücretsiz).
TESİS HAKKINDA
Ortunç Hotel, Yıllar içerisinde yerli ve yabancı misafirlerin keşif noktası olan Ortunç,
onlara çevredeki tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımını misyon edinmiştir. Minimalist
konsepti, dingin ortamı, doğal ürünlerden hazırlanan mutfağı ve bu güzelliklere eşlik
eden müzikleri ile öne çıkar.
Tesise 12 yaş altı çocuk kabul etmemektedir.

YİYECEK & İÇECEK
08:30-10:30 Kahvaltı
Oda Kahvaltı
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler (ücretli). Tesis genelinde alınan
tüm içecekler ücretli.
Şişeli ı̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı
ı̇çecekler (ücretli).

Otele Giriş Saati
15:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Mavi bayraklı plaja sıfır mesafededir.

setur.com.tr

BACACAN AYVALIK HOTEL
KONUM
Ayvalık’ın kalbinde, Ege Denizi ile iç içe bir konumda yer alan otelimizin ön cephesi
Ayvalık Kalesi ve tarihi Ayvalık evlerine bakarken, arka cephesi muhteşem deniz ve
Cunda Adası manzarasına sahip.
ODALAR
Ayvalık kent merkezinin girişinde bulunan otelimiz, deniz ve şehir manzaralı odalarıyla
tüm beklentileri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Şehrin gürültüsünden uzakta, huzur
içinde konaklayabileceğiniz; 2 adet King Suit, 6 adet Suit olmak üzere toplamda 56 adet
odadan oluşuyor.
Ayvalık’taki konaklama kalitesini en üst noktaya taşıma hedefine sahip olan otelimizin
genelinde yüksek hızda internet erişimi sunuluyor. Tüm odalarda; LCD televizyon,
sağlıklı, rahat yataklar, 24 saat sıcak su, mini bar, çelik kasa, ısıtmalı/soğutmalı klima
ve havalandırma sistemleri mevcut. Ayrıca oda servisinin de sağlandığı tesisimizin her
katında sigara içmek için uygun olan balkonlar bulunuyor.
Çift kişilik aile odalarımız, deniz manzaralı odalar, kale ve eski Ayvalık manzaralı odalar,
içerisinde oturma grubu mevcut olan King Suit odalar ve ortopedik geniş yataklı standart
odalar bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı
Otel başta Türk Mutfağı lezzetleri olmak üzere dünya mutfağından da örnekler
sunduğumuz Baca Restoran’da, aynı zamanda Ayvalık’ ın kendine has zeytinyağlı sebze
yemeklerini ve mezelerini de servis ediyor. Ayrıca Girit Mutfağı’nın özgün tatlarıyla
zenginleştirdiğimiz eşsiz menüsü ile sizlere kusursuz hizmet sunmaktan gurur duyuyor.
Şişeli i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı
i̇çecekler (ücretli).
AKTİVİTELER
Buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli), sauna (ücretsiz), kapalı
havuz (ücretsiz).
TESİS HAKKINDA
Denize sıfır tesisimizin tekne yanaşabilir iskelesi mevcuttur.
Kapalı çocuk havuzu, kapalı havuz, çamaşırhane (ücretli), kuru temizleme (ücretli).

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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MOLA CUNDA HOTEL
KONUM
Mola Cunda Hotel, Ayvalık-Cunda Yarım Adası'nda konumlanmış olup toplam
30 odası bulunmaktadır.
Edremit Kocaseyit Havalimanı'na 53 km, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 202 km,
Cunda merkeze 200 m mesafededir.
ODALAR
Garden Deluxe Odaları: 28 m2 genişliğindedir. Tek geniş yatak ya da iki ayrı küçük yatak
seçenekleri bulunmakta olup maksimum 2 kişi konaklayabilir.
Mola Deluxe Odaları: 28 m2 genişliğindedir. Tek geniş yatak ya da iki ayrı küçük yatak
seçenekleri bulunmakta olup maksimum 2 kişi konaklayabilir.
Junior Suite Odaları: 40 m2 genişliğindedir.

Mola Suite Odaları: 50 m2 genişliğindedir.
Odalarda balkon/french balkon, buklet banyo ürünleri, çay-kahve seti, duş, kablosuz
i̇nternet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), uydu yayınlı LCD TV, merkezi ısıtma, merkezi klima,
minibar (ücretli), oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, telefon (ücretli),
uyandırma servisi mevcuttur. Zemin parkedir.
YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Sabah kahvaltısı dışında alınan yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler
ücretli. A la carte restoran rezervasyonlu ve ücretli.
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Şişeli i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli),
yabancı i̇çecekler (ücretli).
A'La Carte Restoranlar
Dünya Mutfağı A'La Carte Restoran
Ege Yöresi A'La Carte Restoran
A'La Carte Restoranlar menü üzerinden ücretlidir.
AKTİVİTELER
Bisiklet (ücretli), masa tenisi (ücretsiz), yoga (ücretli).
TESİS HAKKINDA
Tesisin, 7 km mesafede Mola Beach adında özel plajı bulunuyor. Plaja giriş ücreti
alınmıyor. Şezlong, şemsiye, minder ve havlu ücretsiz. Plajda A'La Carte Restoran ve
bar mevcut olup ücretli olarak hizmet veriyor.

Corner Suite Odaları: 35 m2 genişliğindedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Kahvaltı (açık büfe), geç kahvaltı (ücretli), Mola A'La Carte Restoran (ücretli),
akşam yemeği (ücretli).

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Tesis plajına günün belirli saatlerinde gidiş- dönüş olmak üzere ücretsiz shuttle servis
bulunuyor.
Tesis içerisinde bulunan havuz serinleme havuzudur. Genel alanlarda ve odalarda WiFi
ücretsizdir.
Çamaşırhane (ücretli), evcil hayvan (kabul edilmez), genel alanlarda kablosuz i̇nternet
(ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli).

Sahil
Denize 200 m mesafededir.

2

setur.com.tr

HOTEL BİLLURCU
KONUM
Otel, Ege Bölgesi’nin gözde sahillerinden olan Ayvalık / Sarımsaklı'da bulunmaktadır.

- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

ODALAR
Standart Odalar (20 m²): Odaların bazılarında çift kişilik tek yatak, bazılarında ise tek
kişilik iki yatak bulunuyor. Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç
kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, halı zemin, LCD TV, çalışma masası, banyo,
split klima, tıraş/makyaj aynası, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretli) bulunmaktadır.

Yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), şişeli içecekler (ücretsiz),
Türk kahvesi (ücretli)

Superior Oda (Golf veya Deniz Manzaralı) Odalar (20-24 m²): İki kişilik deniz manzaralı
superior odalarda çift kişilik tek yatak bulunuyor. Üç kişilik deniz manzaralı superior
odalarda çift kişilik tek yatak ve tek kişilik tek yatak bulunuyor. Odalarda; kablosuz
internet (ücretsiz), halı zemin, tıraş/makyaj aynası, duş, kasa (ücretli), uydu yayını, saç
kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon, split klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli)
bulunmaktadır.
Aile Odaları (70 m²): 2 yatak odası ve salondan oluşuyor. Odalarda; çift kişilik tek yatak
ve tek kişilik iki yatak, duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, uydu yayını, LCD TV,
kasa (ücretli), kablosuz internet (ücretsiz), parke zemin, tıraş/makyaj aynası, çalışma
masası, split klima, balkon, mini bar (ücretli), halı zemin, seramik zemin, oturma grubu,
banyo bulunmaktadır.

HAVUZ & PLAJ
Denize 200 m mesafede bulunan tesisin halk plajında özel alanı bulunuyor. Plajda alınan
şemsiye ve şezlong ücretsiz, plaj havlusu ise ücretli.
TESİS HAKKINDA
Masmavi denizi ve tertemiz havası ile öne çıkan Sarımsaklı'da hizmet veren Hotel
Billurcu, alışveriş ve eğlence mekanlarına yakın konumu ve konforlu odaları ile hizmet
veriyor.
Otelde; otopark (açık), araç kiralama (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz),
havalimanı transferi (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı / Yarım Pansiyon
Kahvaltı (07:30 - 10:00)
Öğle Yemeği (ücretli) (13:00 - 14:00)
Akşam Yemeği (19:30 - 21:30)
Oda kahvaltı konaklamalarda sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis
genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Yarım pansiyon konaklamalarda; sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm
yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 200 m mesafededir.
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ZEYTİNCİ OLIVERA RESORT HOTEL
KONUM
Sarımsaklı mevkiindeki tesis Edremit Havaalanı'na 47 km ve Balıkesir şehir merkezine
133 km mesafede bulunuyor.
ODALAR
Tesisin 89 odası mevcut. Odalarda; kara veya deniz manzarası, kablosuz internet,
LCD TV, WC, duş, klima ve saç kurutma makinesi gibi olanaklar bulunuyor.
YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon / Her Şey Dahil
Kahvaltı (07:30 - 09:30)
Geç Kahvaltı (09:30 - 10:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Beş Çayı (17:00 - 18:00)
Akşam Yemeği (19:30 - 21:30)

HAVUZ & PLAJ
Halk plajını (kum) kullanan tesisin 150 m uzunluğunda alanı mevcut olup, tesis ile
plaj arasından 5 m uzunluğunda bir yol geçiyor. Plajda ve havuzda, güneş şemsiyesi
ve şezlong ücretsiz. Plajda minder ücretsiz. Tesiste çocuk havuzu ve açık havuz
bulunmaktadır.
Misafirlere havuz başında ücretsiz kart ile havlu hizmeti sunuluyor. Misafirler bu havluları
plaj içinde kullanabilirler.
TESİS HAKKINDA
Sarımsaklı'nın masmavi denizi ve tertemiz havası eşliğinde hizmet veren otel, kendine
ait 150 m uzunluğundaki plajı ile dikkat çekiyor.

Yarım pansiyon konaklamalarda sabah kahvaltısı ve öğle yemeği dışında alınan tüm
yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Her şey dahil konaklamalarda sabah, öğle ve akşam açık büfe yemekler ücretsiz. Tesisin
belirlemiş olduğu markalar dahilinde yerli alkollü ve alkolsüz içecekler 10:00-23:00
saatleri arasında ücretsiz.
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

AYVALIK PALAS OTEL
KONUM
Tesis Ayvalık merkezde Eski Gümrük mevkiinde yer almaktadır. Cunda Adası’na
7 km, Sarımsaklı plajlarına ise 8 km mesafededir. Toplu ulaşım araçları otele 50 metre
mesafeden geçmektedir. Ayrıca otel, hava ulaşımının yapıldığı Edremit Koca Seyit
Havalimanı’na 50 km, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ise 155 km, Ayvalık
Gümrüğü’ne 700 m uzaklıktadır.
ODALAR
Ekonomik Odalar (20 m2): Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, mini bar (ücretli),
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), kablosuz internet (ücretsiz), oda servisi (ücretli),
banyo, split klima, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır. Balkonsuz ve şehir manzaralıdır.
Standart Odalar (20 m²): Odalarda; çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak,
duş, laminant zemin, buklet banyo ürünleri, uydu yayını, saç kurutma makinesi, banyo,
telefon (ücretli), split klima, mini bar (ücretli), kablosuz internet (ücretsiz), oda servisi
(ücretli) bulunmaktadır. Balkon bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Kahvaltı (08:00 - 10:30)
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretli.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
TESİS HAKKINDA
Ayvalık Palas Hotel, misafirlerini deniz ve şehir manzaralı, konforlu odalarında ağırlıyor.
Tesis, denize yürüme mesafesinde yer alıyor.

Standart Üç Kişilik Odalar (25 m²): Odalarda tek kişilik üç ayrı yatak, duş, saç kurutma
makinesi, telefon (ücretli), uydu yayını, laminant zemin, kablosuz internet (ücretsiz), split
klima, mini bar (ücretli), buklet banyo ürünleri, banyo, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
Balkon bulunmaktadır.
Süit Odalar (40 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak ve tek kişilik iki ayrı yatak, duş, mini bar
(ücretli), uydu yayını, telefon (ücretli), kablosuz internet (ücretsiz), buklet banyo ürünleri,
laminant zemin, balkon, split klima, oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, banyo
bulunmaktadır. Balkon bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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KARAMELA BUTİK OTEL
KONUM
Ayvalık Setur Marina’ya 5 dakika, merkeze (Atatürk heykeline) 10 dakika yürüme
mesafesinde olan Karamela Butik Otel, araç ile Ayvalık Otoga’ra 10 dakika, Edremit
Havaalanı’na 40 dakika mesafededir.
ODALAR
Aile Odaları: Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, çay-kahve
seti, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, LCD TV, çalışma
masası, banyo, split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su ısıtıcısı, kablosuz
internet (ücretsiz), terlik, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.

HAVUZ & PLAJ
Tesiste; açık havuz, şezlong-şemsiye mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Denize sıfır panoramik manzara sunan Karamela Butik Otel Ayvalık'ın en nezih ve
güzide bölgesi Çamlık’ta yer almıştır.
Otelde; otopark (açık) ve genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz) olanakları
bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

ELISA OTEL
KONUM
Tesis Ayvalık merkeze 3 km, Ayvalık Otogar’a 2 km, denize ve plaja 500 m mesafededir.

HAVUZ & PLAJ
Tesiste; çocuk havuzu, açık havuz, şezlong-şemsiye mevcuttur.

ODALAR
Tesisimizde; 66 Standart Oda (max.3 kişilik), 4 Aile Odası (4 kişilik), 15 Teraslı Oda
olmak üzere toplam 85 oda mevcuttur.

ÇOCUK
Tesiste Oyun Bahçesi bulunmaktadır.

Odalarda 24 saat sıcak su, merkezi ısıtma soğutma sistemi, klima, duşakabinli banyolar,
saç kurutma makinesi, el ve banyo havlusu, terlik, şampuan, mini bar, gardolap, LCD TV,
balkon, kablosuz internet mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Balıkesir'in gözde tatil bölgesi Ayvalık'ta hizmet veren Elisa Otel, misafirlerini doğal
güzelliklerle çevrili, huzurlu bir ortamda ağırlıyor.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı ve Yarım Pansiyon
Kahvaltı (08:00 - 10:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
- Snack Bar
Şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 500 m mesafededir.
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CUNDA TAŞ KONAK HOTEL
KONUM
Taş Konak Hotel; Ayvalık ilçe merkezine 7 km, Ayvalık Otogarı'na 6 km, Balıkesir'e ise
143 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Tesiste toplam 18 oda mevcut.
Odalarda ahşap mobilyalar, minibar, banyo, uydu yayını, LCD TV ve saç kurutma
makinesi bulunuyor.
YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan yiyecekler ücretlidir. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretlidir.
Tesiste sabah kahvaltı servisi yapılan bir kahvaltı salonu ve bahçe mevcuttur.

TESİS HAKKINDA
Piri reisin 1513 'te Yunda olarak aktardığı Cunda adası mübadele zamanından önce
adada bulunan rumlar bu adaya ''Moshonisia'' (Kokulu Ada) demişlerdir. Herkesin bu
adaya geldikten sonra söylediği tek şey ''harika'' oluyor.
Cunda Ege denizinin tuzlu meltemini yüreğinde yaşayan bir sahil kasabasının en büyük
yarım adasıdır . Cunda adasında bulunan bir çok ev Neoklasik mimarinin çoklu aile
yapısına uygun şekilde düşünülmüş ve bu eserlerin en güzellerinden olan Taş Konak,
o dönemi yansıtan adanın en güzel yapılarındandır. Bu adanın en güzel tarihi yapısı
olan Taş Konağa ait birbirinden güzel 18 odası ile Cunda adasında konaklayanların ilk
tercihleri arasında geliyor. Bu tarihi konakta dinlenmek ve doğa ile tarihi iç içe yaşamak
insanı başka dünyalara götürmüyor değil.
Cunda Taş Konak bir aile işletmesi olarak 20 yıldır gelen ziyaretçilerine kapılarını açarak
onlara ailelerinin içine katmış ve bugüne kadar kocaman bir çınar gibi büyümüştür.
Adaya hakim tepesi ile mükemmel manzarası boğazın esintisi ve çok güzel bahçesiyle
Taş Konak, Cunda adasının eşsiz tesislerindendir.
Sarımsak taşı bu bölgede rastlanan bir taş olup adadaki evlerin mimarilerinde olduğu
gibi Taş Konağın da simgesidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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CUNDA ROTA HOTEL
KONUM
Cunda merkeze 2 km, Ayvalık merkeze 5 km, Ayvalık Otogar'a 7 km ve Edremit Kocaseyit
Havaalanı'na 53 km mesafede konumlanıyor.

AKTİVİTELER
Rehber eşliğinde Cunda Ayvalık kültür turları, zeytinyağı fabrikası gezileri ve dalış
aktiviteleri ile yelken sporları ücretli olarak düzenlenebiliyor.

ODALAR
26 oda kapasiteli havuz ve geniş dinlenme alanları, bahçesi özel odaları ile sizlere
konforlu, huzurlu, mutlu bir tatil geçirmeniz için dizayn edilmiştir.

TESİS HAKKINDA
Cunda Adası'nın muhteşem atmosferini kusursuz hizmet anlayışı ile birleştiren Cunda
Rota Otel; yemyeşil bir bahçe içinde huzurlu bir tatil vaat ediyor. Açık havuza sahip tesis
yaz keyfini doyasıya yaşamak isteyen misafirlerini bekliyor.

Ayvalık mimarisinde kullanılan sarımsaktaşı ile Cunda Rota'nın, avlu ve havuz bölümüne
açılan balkonları ile Deluxe odaları ile toplam 26 oda kapasiteli otelimizde French bed ve
Twin bed seçenekleri bulunmaktadır.
Merkezi klima sistemi, minibar, laptop boyutlarında özel kasa, yüksek hızda ücretsiz
internet bağlantısı (kablolu veya kablosuz), LED TV ve klima mevcuttur.

Şık ve modern odaları ile hizmet veren tesisin tüm odalarında; balkon, duş, banyo ve
minibar bulunuyor.
Yeşillikler içerisindeki tesis bahçesinde sunulan sabah kahvaltısı ile güne başlanılan
tesiste misafirler, Ayvalık'a özel taze lezzetlerin tadını çıkarabilirler.

YİYECEK & İÇECEK
Sabah kahvaltısı dışında alınan yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler
ücretli. Odalarda yer alan minibarda giriş günü ücretsiz 2 adet su ve 2 adet soda
bulunmaktadır.
Serpme Kahvaltı (09.00-12.00)
Snack Bar (12.00-18.00)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

AYVALIK I 201

ZEHRA TEYZENİN EVİ BUTİK OTEL
KONUM
Ayvalık Otogarı'na ise 7 km uzaklıktaki Zehra Teyzenin Evi Butik Otel, Aşıklar Tepesi'ne
yalnızca 350 m mesafede yer alıyor.

TESİS HAKKINDA
Oteli̇mi̇z 1880 yapımı neo klasi̇k mi̇mari̇de 2000 yılından i̇ti̇baren si̇z değerli̇
mi̇safi̇rleri̇mi̇ze bi̇lgi̇si̇, tecrübesi̇ ve güler yüzlü i̇şletmesi̇ i̇le hi̇zmet vermektedi̇r.

ODALAR
Tesisin geçmişin ruhunu yaşatan 9 odası bulunuyor. Sıcak bir dekorasyona sahip tesis
odalarında; minibar, ütü olanakları, halı kaplı zemin, kablosuz internet, saç kurutma
makinesi, su ısıtıcısı ve terlik gibi olanaklar mevcut.

Günümüz koşullarına göre restore edi̇lmi̇ş 9 odalı, her odası bi̇rbi̇ri̇nden farklı mobi̇lya,
obje ve di̇zayn banyo ları i̇le gücünü si̇z tati̇lseverlerden almaya devam etmektedi̇r.
Kış bahçesi̇ muhteşem müze manzarası i̇le i̇çecekleri̇ni̇zi̇ yudumlarken si̇zi̇ alıp götürür.
Yemyeşi̇l çi̇çekleri, agaçları i̇le yaz bahçemi̇z günün en sıcak anında bi̇le esi̇nti̇leri̇yle
si̇ze i̇lkbaharı anımsatır. Mahseni̇mi̇z i̇se dört mevsi̇m ayrı güzelli̇ği̇yle şarabınızı
yudumlamanız i̇çi̇n konuklarımızı bekler.

Duş, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, banyo, split klima, su ısıtıcısı, kablosuz i̇nternet
(ücretsiz) ve terlik.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı

Tari̇hi̇, yeşi̇li̇, konforu, anti̇ka mobi̇lyaları, anti̇k objeleri̇, güler yüzlü personeli̇ ve i̇şletmesi̇
i̇le bu kültür oteli̇nde si̇z konuklarımızı ağırlamaktan keyi̇f alırız.

Şişeli İçecekler (ücretli), Yabancı İçecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

202 I AYVALIK

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

setur.com.tr

CUNDA PUSULA OTEL
KONUM
Cunda Pusula Otel, Cunda Adası içinde hem restoran ve merkeze yakın hem de
gürültüden uzak harika bir konumdadır.

TESİS HAKKINDA
Cunda Pusula Otel şehrin gürültüsü ve stresinden bir nebze uzaklaşmak isteyenlerin
rotasını çevirmesi gereken bir otel.

ODALAR
Bahçe Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, zemin
seramik, LCD TV, banyo, split klima, tıraş/makyaj aynası bulunmaktadır.

Ücretsiz Hizmetler: Klima, ısıtma, internet bağlantısı – kablosuz, günlük temizlik, faks,
fotokopi, bahçe, teras, 24 saat resepsiyon, emanet kasası, hızlı giriş / hızlı çıkış, açık
havuz

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı

Ücretli Hizmetler: Havaalanı Servisi

- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

AYVALIK I 203

CUNDA PANORAMA OTEL
KONUM
Cunda Panorama Hotel, Ayvalık Otogarı'na 6 km, Edremit Körfez Havalimanı’na ise
45 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Tesisin standart deniz manzaralı ve ek bina kara manzaralı olmak üzere toplam
45 odası mevcuttur.

HAVUZ & PLAJ
Tesiste; çocuk havuzu, açık havuz, iskele, şezlong-şemsiye mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Cunda Adası'nda denizin hemen kıyısında yer alan tesis, sakin ve huzurlu bir atmosferde
keyifli bir tatil olanağı sunuyor.

Odalarda; mini bar, telefon, banyo, duş, WC, televizyon, uydu yayını, saç kurutma
makinesi ve kablosuz internet gibi olanaklar bulunuyor.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı (08:00-10:00)
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

204 I AYVALIK

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

GÜZELYALI BUTİK OTEL
KONUM
Güzelyalı Butik Otel Ayvalık Cunda'da yer almaktadır. Tesis denize 30 m yürüyüş
mesafesindendir.
ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, saç kurutma
makinesi, seramik zemin, çalışma masası, banyo, split klima, tıraş/makyaj aynası,
uyandırma servisi bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Sadece Oda

TESİS HAKKINDA
Güzelyalı Butik Otel, huzuru ve mutluluğu bir arada bulabileceğiniz, altı farklı odası,
görkemli manzarası ve benzersiz lezzetleriyle, iş stresinden yorgun düşmüş gezginler
için adeta sığınılacak bir liman.
Ücretsiz Hizmetler: Sahil kenarı, sigara içme alanı, klima, ısıtma, internet bağlantısı
kablosuz (ücretsiz), güneşlenme terası, 24 saat resepsiyon, konsiyerj hizmeti, açık
havuz, günlük temizlik, faks / fotokopi, bahçe, teras.
Ücretli Hizmetler: Ütü servisi, çamaşırhane, havaalanı servisi, servis.

- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 30 m mesafededir.

AYVALIK I 205

BONİTA HOTEL AKÇAY
KONUM
Denize sıfır konumdaki tesis; Akçay merkeze 1 km, Edremit merkeze 9 km, havalimanına
9 km mesafededir.
ODALAR
Double Room
Triple Room
Family Room
Deniz Manzaralı Double Oda
Deniz Manzaralı Üç Kişilik
Deniz Manzaralı Dört Kişilik

TESİS HAKKINDA
Tesis, Zeytinli sahilde denize sıfır konumdadır. Kendi plajı, barı, restoranı ve muhteşem
terası bulunmaktadır. Tesiste her akşam canlı müzik; gündüz beach dj performansı,
yazlık sinema, karaoke ve daha bir çok aktivite sizi beklemektedir. Klasik Akçay butik
otellerinden farklı bir konsept ile hizmet vermektedir.
Ücretsiz Hizmetler: İnternet bağlantısı - kablosuz (ücretsiz), tekerli sandalye kullanımına
uygun, teras, lobi, 24 saat resepsiyon, çocuk TV kanalı, özel plaj alanı, plaj şezlong.
Ücretli Hizmetler: Bar, sahil kenarı, sahil bar, oda servisi (ücretsiz), plaj servisi (ücretli),
restoran (açık büfe), akşam eğlencesi, karaoke.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı / Yarım Pansiyon

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

206 I BALIKESİR

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

RAWDA RESORT HOTEL ALTINOLUK
KONUM
Tesis, Edremit Havalimanı’na 36 km, Çanakkale Havalimanı’na 120 km mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar (25 m2): Odalarda; uydu yayını, yastık menüsü, duş, elbise dolabı, çaykahve seti, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), banyo, split klima,
tıraş/makyaj aynası, su ısıtıcısı, kablosuz internet (ücretsiz), LED TV, terlik, kasa (ücretli)
bulunmaktadır.
Köşe Süit Odalar (35 m2): Odalarda; duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, telefon
(ücretli), uydu yayını, kasa (ücretli), kablosuz internet (ücretsiz), tıraş/makyaj aynası,
split klima, mini bar (ücretli), çay-kahve seti, LED TV, oturma grubu, su ısıtıcısı, banyo
bulunmaktadır.
Aile Süit Odalar (40 m2): İki bölümden oluşan bu süitin giriş bölümünde iki adet tek
kişilik yatak, diğer bölümü ebeveyn odasında bir adet çift kişilik yatak bulunmaktadır.
Her iki bölümde de TV ve banyo mevcuttur. Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz), tıraş/
makyaj aynası, LED TV, duş, kasa (ücretli), terlik, uydu yayını, saç kurutma makinesi,
banyo, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), split klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli), çay-kahve
seti bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Yaz Sezonu: Alkolsüz Her Şey Dahil
Yaz sezonu boyunca (03.06-30.09) odalara yalnızca konaklayan kişi sayısı kadar
0,5 lt su eklenir.
Kahvaltı (07:30 - 10:30)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Snack ikramlar (15:00 - 17:00)
Çay İkramı (17:00 - 17:30)
Akşam Yemeği (19:30 - 21:30)

Mini bar her gün 2 adet kola, 2 adet meşrubat, 2 adet soda, 2 adet 0,5 lt pet su ile
doldurulur. Tüm kapalı içecekler, Türk kahvesi, dondurma, özel yapım içecekler, a la carte
menüler, sıkma meyve suları, ücretlidir.
Tesis sabah 11:00 ile akşam 22:00 arası bardak alkolsüz sıcak ve soğuk içecek servisi
dahil olup, önceki ve sonraki dönemlerde oda kahvaltı ve yarım pansiyon hizmeti
vermektedir.
Kış Sezonu: Oda + Kahvaltı / Yarım Pansiyon
Kış sezonunda (30.10-03.06) odalarımızda çay-kahve seti ve su ısıtıcısı bulunmaktadır.
HAVUZ & PLAJ
Havuz Kullanım Saatleri:
07:00 - 12:30 ve 17:30 - 20:00 arası bay - bayan karışık 13:00 - 17:00 arası bayanlara
özel olup, havuzun etrafı tamamen dış görüntüye kapalı değildir.
Tesiste; çocuk havuzu ve açık havuz bulunmaktadır.
Plajda ve havuzda şezlong ücretsiz olup plaj havlusu oda havlu kartı ile alınır.
TESİS HAKKINDA
Dünyanın sayılı güzelliklerinden olan Kaz Dağlarının denize uzanan kıyısında bulunan
otel, denize sıfır konumda olup 4 yıldız standartlarında, son derece modern teknoloji ile
donatılmış rahat konforlu odaları ile misafirlerini ağırlamaktadır.
Otelde; otopark (açık) ve genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz) olanakları
bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Tesis, alkolsüz konsept ile hizmet vermektedir. Alkollü içecek servisi bulunmamaktadır.
Alkolsüz her şey dahil konaklamaya 11:00 - 22:00 arası gün boyu, sabah, öğle akşam
yemekleri, snack saati, çay saati bardakta servis edilen soğuk içecekler, açık meyve
suları, çay ve kahve dahildir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

1

BALIKESİR I 207

AENEAS BOUTIQUE HOTEL
KONUM
Aeneas Afrodit Boutique Hotel, Balıkesir-Erdremit Kaz Dağları Milli Parkı’ın yanında
konumlanmış olup Edremit Koca Seyit Havaalanı'na 33 km, Balıkesir Tren Garı 107 km,
Denize 650 m mesafede yer almaktadır.
ODALAR
Deluxe 2 kişilik odalar 27 m² olup odalarda çift kişilik tek yatak bulunmaktadır. Deluxe
3 kişilik odalar 35 m² olup odalarda çift kişilik tek yatak ve ilave tek kişilik ayrı yatak
bulunmaktadır.
Deluxe Bahçe Manzaralı odalar 25 m² olup odalarda çift kişilik tek yatak bulunmaktadır.

ÇOCUK
Mini club ve oyun bahçesi mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Aeneas Otel'de tabiat ile iç içe, şehir stresinden uzak, kendinizi dinleyebileceğiniz bir
ortam sizi bekliyor.
Tesis denize 650 m mesafede olup 1 adet açık havuzu bulunmaktadır.
Club Afrodit'in özel plaj alanı dahil çeşitli olanaklarından ücretsiz yararlanabilir.

YİYECEK & İÇECEK
08.00-10.00 Kahvaltı
Oda Kahvaltı
Sabah kahvaltısı dışında tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
AKTİVİTELER
Tesis tarafından bazı akşamlar canlı müzik dinletisi yapılmaktadır.
Tesis bünyesinde veya çevresinde balık tutma, masa tenisi ve bisiklet gezileri gibi çeşitli
aktiviteler gerçekleştirilebilir. Afrodit Tenis Kulübü'nde 4 kort bulunmaktadır. Konuklar
bu kortları ek ücret karşılığında kullanabilir. Ücret karşılığında masaj hizmetleri'de
sunulmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

208 I BALIKESİR

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 650 m mesafededir.

setur.com.tr

CLUB AFRODİT TATİL KÖYÜ
KONUM
Club Afrodit Tatil Köyü, Altınoluk şehir merkezine 3 km, Altınoluk Otogarı'na 2 km
uzaklıkta konumlanıyor.

AKTİVİTELER
Sabah sporu, doğa yürüyüşleri, tenis, masa tenisi, aerobik, plaj voleybolu aktivitelerinden
yararlanmak ve neşe içinde zaman geçirmenizi sağlamak için hizmetinizde.

ODALAR
Standart Odalar 20-25 m² büyüklüğündedir. Odaların bazılarında çift kişilik tek yatak,
bazılarında ise tek kişilik iki ayrı yatak bulunuyor.
Uydu yayını, duş, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), seramik
zemin, LCD TV, banyo ve split klima mevcuttur.

Afrodit Tenis Kulübü "AFTEK" Edremit körfezinde bulunan resmi, TTF onaylı bir tenis
kulübüdür. Çok samimi ortamı ve mükemmel doğası ile bölgede tenisi sevdirmeyi amaç
edinmiştir. Kulüp üyelikleri ve günlük kullanım şeklinde yararlanılabilir.

Suit Odalar 65 m² büyüklüğündedir. Odaların bazılarında çift kişilik tek yatak, bazılarında
ise tek kişilik iki ayrı yatak bulunuyor.
Duş, seramik zemin, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, telefon (ücretli),
split klima ve minibar (ücretli) mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00-10:30)
Geç Kahvaltı (10:30-11.30) (ücretli)
Snack Servisi (11:30-16:30) (ücretli)
Akşam Yemeği (20:00-22:30)
A'La Carte Restoran (10:00-24:00) (ücretli)

TESİS HAKKINDA
Plaja birkaç adım uzaklıkta yer alan Club Afrodit Tatil Köyü, misafirlerini Altınoluk'ta, Kaz
Dağları'nın eteklerinde ağırlıyor.
Tesisin doğa ve deniz manzaralı odalarında; klima, televizyon, uydu yayını, minibar
ve oturma alanı bulunuyor. Tesis misafirlerine ücretsiz özel otopark, araba kiralama,
çamaşırhane, ütü hizmeti ve emanet kasası imkanlarını sağlıyor.
Deniz manzaralı bir a la carte restoranın yer aldığı tesiste her sabah zengin açık büfe
kahvaltı servis ediliyor. Restoranda; tesis bahçesinden toplanan sebzelerle Ege'nin
meşhur zeytinyağlı lezzetleri hazırlanıyor. Akşam yemekleri Kaz Dağları'nın eteğinde,
nefis deniz manzarasına karşı konumlandırılmış olan Gargaros Restoran'da ikram
ediliyor.

Tesiste sabah ve akşam yemekleri dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde
alınan tüm içecekler ücretli.
Organik Tarım metotları ile kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz sebze ve meyveleri açık
büfemizde konuklarımızın beğenisine sunuyoruz. Akdeniz mutfağının karakteristik
özelliği sebze yemeklerimizi Kaz Dağları'nın bir çoğu endemik olan otlar ile daha da
zenginleştiriyoruz. Tüm yemeklerimizi Afrodit Natural Stuff serisi zeytinyağımızla
hazırlıyoruz. Şifalı bitkilerden hazırladığımız Afro Çay konuklarımız tarafından oldukça
tercih edilmektedir.

Tesiste bulunan kaydıraklı açık yüzme havuzu misafirlere gün boyu eğlenme olanağı
veriyor. Havuz çevresindeki şezlong ve şemsiyeler bronzlaşmak isteyen misafirlere
güzel bir fırsat sunuyor.
Club Afrodit Tatil Köyü, Altınoluk şehir merkezine 3 km, Altınoluk Otogarı'na 2 km
uzaklıkta konumlanıyor

Gargaros A'La Carte Restoran rezervasyonlu ve ücretlidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

BALIKESİR I 209

AGRIGENTO RESORT HOTEL
KONUM
Agrigento Hotel Resort, yurdumuzun en güzel ve uzun sahil şeridine sahip Erdek
Koyu’ndadır.
ODALAR
Deluxe Odalar: Double odalarda çift kişilik yatak ve twin bed seçenekleri sunulmaktadır.
Tüm single & double odalar geniş alanda, rahat ve keyifli bir konaklama sunmak
amacıyla dekore edilmiştir. LCD TV (uydu bağlantısı), odalarda ve lobide ücretsiz Wi-Fi,
08:00 - 24:00 arası oda servisi hizmeti, telefon, emanet kasası, fön makinesi, klima, mini
bar ve standart banyo aksesuarları bulunmaktadır.
Standart Odalar: Evinizin sıcaklığını üst düzey konforla birleştiren standart odalarda;
LCD TV (uydu bağlantısı), odalarda ve lobide ücretsiz Wi-Fi, 08:00 - 24:00 arası oda
servisi hizmeti, emanet kasası, telefon, fön makinesi, klima, mini bar, oturma grubu ve
standart banyo aksesuarları bulunmaktadır.
Süit Odalar: Değerli misafirlerimizin memnuniyeti için şık tasarımı ile konforlu bir
konaklama deneyimine dönüşüyor. LCD TV (uydu bağlantısı), odalarda ve lobide
ücretsiz Wi-Fi, 08:00 - 24:00 arası oda servisi hizmeti, emanet kasası, telefon, fön
makinesi, klima, mini bar, oturma grubu ve standart banyo aksesuarları bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Agrigento Resort Hotel yaz sezonunda yarım pansiyon hizmet vermekte olup kahvaltı ve
akşam yemekleri açık büfedir. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinde; su, açık içecekler
ve çay ücretsizdir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

210 I ERDEK

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

HAVUZ & PLAJ
Erdek'in en büyük plajı Çuğra'da denize sıfır konumda olan Agrigento Resort Hotel özel
plajı ile misafirlerinin hizmetinizdedir. Plajda diğer tesislerden farklı olarak sizleri özel
kılacak bar, loca, iskele ve dinlenme imkanları bulunmaktadır.
Agrigento Resort Hotel çocuklarınızı da düşünerek onlar için kaydıraklı su parkı ve
aquaparkı hizmete sunmuştur. Sadece tesis misafirlerine açık aquaparkta çocuklarınız
ile birlikte huzurla bir tatil geçirebilirsiniz. Otelde ayrıca açık ve kapalı havuz mevcuttur.
Agrigento Resort Hotel'in bir diğer sosyal alanı olan şadırvan bar, havuzlu olup barda
sıcak soğuk alkollü ya da alkolsüz içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz.
TESİS HAKKINDA
Denize sıfır konumda bulunan otel, 300 yatak kapasitesi ve 120 odasıyla konuklarına
hizmet vermektedir.
Ücretsiz Hizmetler: Fitness, tesise ait otopark, sigara içilmeyen odalar, asansör, klima,
oda servisi, ısıtma, internet bağlantısı - kablosuz (ücretsiz), internet bağlantısı – kablosuz,
günlük temizlik, su parkı, faks / fotokopi, bahçe, ortak tv alanı, sahil kenarı, ibadet odası,
lobi, 24 saat resepsiyon, emanet kasası, gazete, hızlı giriş / hızlı çıkış, akşam eğlencesi,
kapalı havuz, açık havuz, sauna, hamam, spor salonu, masaj, su kaydırağı, plaj şemsiyesi,
plaj şezlong, halk plajı, buhar odası
Ücretli Hizmetler: Lobi bar, toplantı salonu, oyun salonu, restoran, restoran (açık büfe),
snack bar, odada kahvaltı, bilardo

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

HADRIAN BUTİK OTEL
KONUM
Hadrian Butik Otel, Erdek merkezde yer almaktadır.
ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; duş, WC, uydu yayını TV, sıcak su, özel kasa, Fransız balkon,
telefon, mini bar, kattle ve klima standarttır. Odalarda ses yalıtımı, yangın sistemi, konfor
cam sistemi ve güneşi engelleyen black-out perde sistemi misafirlerin rahat etmesini
sağlamak için yapılmıştır. Asansör bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
10 odası bulunmaktadır. Erdek Hadrian Otel 2019 yılında hizmete girmiştir. Otel ismini
Kyzikos antik kentinde bulunan milattan sonra 2. yüzyılda yapılan Hadrian Tapınağı’ndan
almıştır. Bütün odaları deniz manzaralıdır.
Ücretsiz Olanaklar: 24 saat resepsiyon, asansör, klima, günlük temizlik, ısıtma, bar,
internet bağlantısı - kablosuz (ücretsiz), teras

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Sabah kahvaltıları 6. katta bulunan denize sıfır restoranda verilmektedir. Hadrian
Cafe-Bar’da kışın şömine başında içeceklerinizi yudumlayabilir, size özel menülerden
seçebilirsiniz.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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ÇETİN PRESTIGE RESORT HOTEL
KONUM
Çetin Prestige Resort, Erdek Şehir Merkezi'ne 7 km, Avşa Adası'na ise 22 km uzaklıktadır.
En yakın havaalanı olan Balıkesir Havaalanı'na 126 km mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar (24 m2): Tesiste deniz manzaralı ve dağ manzaralı 2 kişilik ve 3 kişilik
olmak üzere iki cephe bulunmaktadır. Tüm odalarda balkon mevcuttur.
Odalarda; bir adet French bed çift kişilik yatak,bir adet single tek kişilik yatak ve bir adet
tek kişilik yatak olabilen koltuk, uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini
bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, kablosuz internet (ücretli),
oda servisi (ücretli), çalışma masası, banyo, split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma
servisi, LED TV, terlik, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.
Aile Odalar (42 m2): 1+1 aile odalar, deniz manzaralı ve dağ manzaralı olmak üzere
iki cepheden oluşmaktadır. 2 yatak odası bulunur. Ebeveyn yatak odası french bed çift
kişilik yatak, diğer yatak odası twin bed ve bir adet tek kişilik yatak olabilen koltuk, arada
bağlantılı kapı mevcuttur.

HAVUZ & PLAJ
Tesiste çocuk havuzu, kaydıraklı havuz, açık havuz, şezlong-şemsiye bulunmaktadır.
ÇOCUK
Tesiste mama sandalyesi (ücretsiz) mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Yarı olimpik havuz ve çocuk havuzuna sahip Çetin Prestige Resort, sahil kenarında
yer almaktadır. Tesiste 2 su kaydırağı da mevcuttur. Konuklar özel plaj alanından
yararlanabilirler. Çetin Prestige Resort genelinde WiFi erişimi ücretsizdir.
Otelde; ütü servisi (ücretli), otopark (açık), araç kiralama (ücretli), genel alanlarda
kablosuz internet (ücretsiz), otopark (kapalı), kuru temizleme (ücretli), çamaşırhane
(ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Odalarda; uyandırma servisi, tıraş/makyaj aynası, LED TV, duş, laminant zemin, buklet
banyo ürünleri, terlik, uydu yayını, saç kurutma makinesi, banyo, balkon, telefon (ücretli),
split klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli), çalışma masası, kablosuz internet (ücretli),
oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon
Tesiste verilen yarım pansiyon konaklamalar akşam yemeği ile başlar, konaklanan gece
sayısı kadar akşam yemeğini içerir ve çıkış günü sabah kahvaltısı ile son bulur.
Yemek saatleri içersin de bardakta sunulan meşrubatlar ücretsizdir.
Yarım pansiyon harici tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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KIRTAY OTEL
KONUM
Tatlısu mevkiindeki tesis Erdek ve Bandırma merkezlerine 16 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar 22 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki
ayrı yatak bulunuyor. 3. kişi için ilave yatak mevcut.

TESİS HAKKINDA
Kapıdağ Yarımadası’nın eşsiz manzarasına sahip Kırtay Otel, denize sıfır konumuyla
misafirlerine doğayla iç içe bir tatil deneyimi yaşatıyor.
Tesisin modern ve sade bir dekora sahip odalarında; klima, minibar, balkon ve saç
kurutma makinesi bulunuyor.

Uydu yayını, duş, halı zemin, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), TV,
banyo, uyandırma servisi.

Misafirler tesisin yeşilliklerle çevrili bahçesindeki havuz başında güneşin keyfini
çıkarabilir. Tesiste sabahları yerel lezzetlerin sunulduğu bir restoran da mevcut.

Yeni Odalar 24 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı
yatak bulunuyor. 3. kişi için ilave yatak mevcut.

Tesisin kendine ait kum plajı bulunuyor. Plaj ve havuzda şezlong ve şemsiye ücretsiz.

Traş/makyaj aynası, duş, halı zemin, uydu yayını, saç kurutma makinesi, TV, banyo,
telefon (ücretli), elbise dolabı
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı ve Yarım Pansiyon
Oda Kahvaltı konaklamalarda; tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. A'La Carte Restoran rezervasyonlu ve
ücretli.
Yarım Pansiyon konaklamalarda; sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm
yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Kahvaltı (08:00-10:30)
Akşam Yemeği (19:30-21:30) (Yarım Pansiyon konaklamalarda)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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ERDEK HELİN OTEL
KONUM
Erdek Otogarı'na 2 km uzaklıktaki Hotel Benan-Helin, Balıkesir Havaalanı'na ise 4 km
uzaklıkta konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; duş, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli),
balkon, kablosuz internet (ücretli), oda servisi (ücretli), halı zemin, banyo, split klima,
tıraş/makyaj aynası bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Sadece Oda / Oda+Kahvaltı / Yarım Pansiyon
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
TESİS HAKKINDA
Balıkesir'in sakin ve huzurlu beldesi Erdek'te hizmet veren Hotel Benan-Helin,
misafirlerini doğal güzelliklerle çevrili, huzurlu bir atmosferde ağırlıyor.
Ücretsiz Hizmetler: Açık havuz, çocuk havuzu, 24 saat resepsiyon, tesise ait otopark,
asansör, lobi, internet bağlantısı – kablosuz
Ücretli Hizmetler: Bar, toplantı salonu, çamaşırhane, emanet kasası, restoran, doktor

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

ERDEK AQUA YAT OTEL
KONUM
Otel; denize sıfır, otogara 1 km mesafe yer almaktadır.
ODALAR
Tesisin 37 odası mevcuttur. Standart odalar; 25 m2, aile odaları; 40 m2 genişliğindedir.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı ve Yarım Pansiyon
Yarım Pansiyon: Kahvaltı (08:00-10:00), Akşam Yemeği (19:30-21:00)
Oda + Kahvaltı: Kahvaltı (08:00-10:00), Tüm İçecekler Ücretli
HAVUZ & PLAJ
Otel, mavi bayraklı plaja sahiptir. Otelde; kum plaj, şezlong, minder, açık havuz, çocuk
havuzu, şemsiye, özel plaj, plajda yiyecek ve içecek hizmeti ücretli, 3 bantlı su kaydırağı
mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Erdek’in en güzel yerinde uzun yıllardır hizmet veren otel, 2018 senesinde baştan
başa yenilenmiştir. AQUA’lı havuzu ile de hizmet vermektedir. Yetişkin oteli (+16)
konseptindeki otel; şık ve konforlu odaları, zengin açık büfe yemekleri ile rahat ve
konforlu bir tatili en uygun fiyatlarla yaşamanız için çalışıyor.
Ücretsiz Hizmetler: Su parkı, su sporları (tesis dahilinde), tüpsüz dalış, balıkçılık, futbol,
su kaydırağı, sahil kenarı, klima, ısıtma, internet Bağlantısı - kablosuz, kuru temizleme,
günlük temizlik, faks / fotokopi, 24 saat resepsiyon, tur danışma, döviz alım / satım,
emanet kasası, gazete, hızlı giriş / hızlı çıkış, akşam eğlencesi, bebek arabası, açık
havuz, su kaydırağı, plaj şemsiyesi, plaj şezlong, halk plajı, plaja transfer- ücretsiz, araba
kiralama servisi, tesise ait otopark, restoran, restoran (açık büfe), bar, snack bar, odada
kahvaltı, çocuk dostu büfe, sahil bar, lobi bar
Ücretli Hizmetler: Havaalanı servisi, servis
Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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ERDEK BENAN HOTEL
KONUM
Hotel Benan; Erdek merkeze 7 km, Erdek Otogar'a ise 7 km uzaklıkta konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; duş, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli),
balkon, seramik zemin, banyo, split klima bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Sadece Oda / Oda + Kahvaltı / Yarım Pansiyon
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
HAVUZ & PLAJ
Denize sıfır konumdaki tesisin önünde plajı ve özel iskelesi bulunuyor. Plajda misafirlere
şezlong ve şemsiye hizmeti sunuluyor. Otelde; çocuk havuzu, kaydıraklı havuz, açık
havuz mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Balıkesir'in Ocaklar beldesinde yer alan Hotel Benan, misafirlerini Erdek'in doğal
güzellikleri ile çevrili, huzurlu bir atmosferde ağırlıyor.
Ücretsiz Hizmetler: Su kaydırağı, 24 saat resepsiyon, internet bağlantısı – kablosuz,
çocuk havuzu, lobi bar, açık havuz
Ücretli Hizmetler: Restoran, su sporları (tesis dahilinde), masa tenisi, iş merkezi,
oyun salonu

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Assos
Doğayla tarihin iç içe geçtiği Assos; Aristo’nun yüzlerce yıl önce kurduğu felsefe okulu, Midilli Adası’nı kucaklayan antik kenti ve bohemlerin
tercih ettiği iskelesiyle olduğu kadar yüzyıllık taş evleriyle de eşsizdir. Ünlü Athena Tapınağı MÖ 6. yüzyılda burada inşa edilmiştir. Dor tarzıyla
yapılmış olan bu tapınak, yeniden restore edilmiştir. Tapınak kalıntıları arasından sızan ay ışığını görmek için orada bulunmalı ya da erken
kalkıp Akropol üzerinden şafağın doğuşunu, tepeden Edremit Körfezi’nin muhteşem manzarasını görmelisiniz.

Destansı savaşların yaşandığı ve birçok kahramanın ölümsüzleştiği Çanakkale, doğal güzellikleriyle de herkesi kendine aşık etmeyi başarıyor.
Truva Savaşı’nın kahramanları Hector’dan Achilles’e, Çanakkale Zaferi’mizin mimarı Büyük Önder’imiz Mustafa Kemal Atatürk’ten onun
muzaffer askerlerine bu diyar zengin bir tarihe ve birçok efsaneye ev sahipliği yapıyor. “Bir devrin battığı ve bir vatanın kalbinin attığı yer”
bugün dünyanın her noktasından binlerce turisti gururlu topraklarında ağırlıyor.
Çanakkale’de bir yandan Şehitler Anıtı’nı, Truva Antik Kenti’ni, Assos’u, Kilitbahir Kalesi’ni, Aynalı Çarşı’yı ve tarihi müzeleri gezerken, diğer
yandan da plajların ve diğer doğal hazinlerin tadını çıkarabilirsiniz. Çanakkale’nin turkuaz renkli gerdanlığı boğazın zümrüt kıyılarında yaşam
enerjinizi tazeleyebilir, Bozcaada ve Gökçeada gibi iki incinin süslediği bu eşsiz mücevherin göz kamaştıran güzelliklerini keşfedebilirsiniz.
Deniz ürünleri, zeytinyağlılar ve enfes şaraplarla bölgede tadı damağınızda kalacak bir lezzet yolculuğuna da çıkabilirsiniz.

Bozcaada
Şehrin boğucu ve sıkıcı ortamından uzaklaşmak isteyenler için Bozcaada adeta bir kaçış rotası… Her adımınızda rüzgarın eşlik ettiği küçük bir
balıkçı kasabası görünümündeki ada; doğal güzelliği, temiz havası, tarihi dokusu ve lezzetli şarapları ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Taş sokaklar,
Rum evleri, Ege’nin size evinizde gibi hissettiren içten ortamı ve enfes yemekler buraya aşık olmanız için yeterli. Kaldığınız sürece plajlarda
denizin tadını çıkarabilir, adanın kendine has sokaklarında dolaşıp fotoğraf çekebilir, kite surf yapabilir, birçok kültürel ve sanatsal aktiviteye
katılabilirsiniz. Hiçbir şey yapmasanız bile sadece adanın muhteşem manzarasına dalarak günlük hayatın tüm sorunlarından sıyrılabilirsiniz.

Ünlü tarihçi Homeros’un İlyada Destanı’nda denizler tanrısı Poseidon’un adası olarak anlattığı Gökçeada, misafirlerini büyük bir konukseverlikle
karşılıyor. Adanın sizlere sundukları ise kesinlikle otantik Rum köyleri ve muhteşem sahillerden ibaret değil. Rüzgarlı havası, ister kumluk ister
kayalık denizi, lezzetleri ve meşhur gün batımıyla Gökçeada’da mükemmel bir tatil için aradığınız her şeyi bulacaksınız. Dilerseniz eşsiz, organik
lezzetlerin tadına bakabilir, tertemiz havası ile bol bol oksijen depolayabilir, ülkemizin ilk ve tek su altı milli parkında su altı canlılarını yakından
görebilir, bakir koyları görmek için tekne turlarına katılabilir, rüzgar sörfü ve kite surf yapabilirsiniz.

ASSOS DOVE HOTEL RESORT & SPA
ASSOS KERVANSARAY HOTEL
ASSOS EDEN BEACH HOTEL
ASSOS EDEN GARDENS HOTEL
ASSOS NAZLIHAN SPA HOTEL
ASSOS NAZLIHAN HOTEL
ASSOS KARTAL YUVASI HOTEL
ASSOS İDA COSTA OTEL
ASSOS İDA HOUSE
ASSOS OLEAS HOTEL
ASSOS PARK HOTEL

ASSOS KOZLUHAN OTEL
ASSOS KAYALAR BLUE BEACH
ASSOS KAYALAR TERRACE
ASSOS BEHRAM HOTEL
ASSOS ZEYTİNHAN HOTEL
ÖNGEN COUNTRY HOTEL
ANEX PALM BEACH KÜÇÜKKUYU
PALM BEACH HOTEL KÜÇÜKKUYU
KOLİN HOTEL
BÜYÜK TRUVA OTEL
TROIA TUSAN HOTEL

İRİS HOTEL & SPA
BUTİK HOTEL GELİBOLU
ANZAC HOTEL
GRAND ANZAC HOTEL
APOLLON HOTEL
ARCADIA BUTİK HOTEL
VITIS HOTEL
GARDEN ADA BUTİK OTEL
GARDEN ADA OTEL
PETRİNO GÖKÇEADA HOTEL & KITCHEN
KUZEY PARK HOTEL

ASSOS DOVE HOTEL RESORT & SPA
KONUM
30.000 m2 alana kurulu Assos Dove Hotel Resort & Spa, mavi bayraklı Kadırga koyunda,
denize sıfır, Midilli Adası’na bakan yarımada bulunmaktadır.
Assos Antik Liman’a 5 km, Ayvacık’a 17 km, Küçükkuyu’ya 25 km ve Çanakkale’ye
90 km uzaklıktadır.
ODALAR
109 adet standart oda, 10 adet sigara içilmeyen oda, 1 adet engelli odası mevcuttur.
Family Suit: 4 adet, 45 m2 salon, yatak odası (ara kapılı), banyo ve balkon.
VIP Suit: 4 adet, 40 m2 salon, yatak odası (ara kapısız), banyo ve balkon.

SPA & WELLNESS
Türk hamamı, sauna, Fin hamamı, masaj odası, fitness, kapalı havuz.
ÇOCUK
Çocuk oyun salonu ve çocuk oyun parkı.
TESİS HAKKINDA
Havuzlar: 750 m2 çift bant kaydıraklı açık havuz, çocuk havuzu, 150 m2 kapalı havuz.
Sahil: 400 m2 i̇skele, Midilli Plajı, Lady Plajı, kumsal, her plajda ahşap iskele ve dubalar.

Deluxe Oda: 22 adet, 30 m2 deniz manzaralı.

Şemsiye, şezlong, minder (deniz kıyısında ve havuz başında ücretsiz), duş, soyunma
kabini, plaj havlusu.

Tüm odalarda; kalorifer, TV, klima, mini bar, saç kurutma makinesi, duşa kabin, WC,
direkt telefon, safe box ve balkon mevcuttur. Banyolar küvet üzeri duşa kabinlidir.

Toplantı Salonu: 250 kişilik toplantı salonu, 2 projeksiyon, 2 perde, mikrofon ve ses
sistemi.

YİYECEK & İÇECEK
400 kişilik kapalı restoran, 300 kişilik açık restoran, 80 kişilik A'la Carte restoran, havuz
başı 150 kişilik snack bar ve market.

Tüm tesiste wireless internet ücretsiz olarak mevcuttur.
Evcil hayvan kabul edilmektedir.

Ön sezon ve arka sezon Yarım Pansiyon, yüksek sezon (15.06-15.09 ) Her Şey Dahil.
Barlar: Havuz Başı, Snack Bar, Teras Bar, Disco, Servis Bar.
AKTİVİTELER
Televizyon salonu, oyun salonu, bilardo, masa tenisi, masa topu, tenis kortu, basketbol
sahası, beach voleybol sahası, kapalı disko ve Haziran-Eylül ayları arası her akşam canlı
müzik.
Gezilecek Yerler: Kaz Dağları, Assos Antik Kent, Truva, Çanakkale Şehitliği ve Babakale.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Denize sıfır mesafededir.
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MURAT REİS AYVALIK

ASSOS KERVANSARAY HOTEL
KONUM
Assos Kervansaray Otel, 12 ay boyunca tarihi ve doğal güzellikleri ile Assos antik
kentinin mistikhavasını soluyacağınız, denizin ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz her
türlü imkanı sizlere sunmaktadır.
Assos Antik Tiyatrosu ve Athena Tapınağı 5 km uzaklıktadır.
ODALAR
Assos Kervansaray Otel, Çanakkale’nin en gözde yerinde kurulmuştur.
Otelin 44 Odası, 4 Süiti ve 110 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Odalarda ücretsiz
İnternet, direkt telefon, balkon, klima, radyo, televizyon, uydu bağlantısı ve minibar
vardır.
YİYECEK & İÇECEK
Kervansaray Hotel’de sabahları açık büfe kahvaltı servis edilmektedir. Deniz kenarındaki
İskele Balık Restaurant’ın açık hava terası vardır. Bu restoranda taze deniz ürünleri,
kabak dolması ve diğer bölgesel spesiyalitelerin tadına bakabilirsiniz.
Akşam yemekleri Assos Kervansaray'da tatilinizin unutulmaz bir bölümünü kaplıyacaktır.
Otelin 80 ve 120 kişi kapasiteli iki yemek salonu ve 200 kişilik kahvaltı salonu vardır.

TESİS HAKKINDA
Assos Kervansaray Otel, mavi bayraklı, temizliği ve kalitesi kanıtlanmış sahil şeridine
hemen yanıbaşınızda Assos Kervansaray Otel, eşsiz plajıyla sizi tarihte yolculuğa davet
ediyor. Ayrıca Assos Kervansaray’da kapalı yüzme havuzu, sauna ve hidromasajlı küvet
bulunmaktadır.
1880 li yıllarda palamut meşesi deposu olarak kullanılan yapı, 1987 yılında restore
edilerek otel halini almıştır tarihi dokusu bozulmadan restore edilen bina kervansaray
adını almıştır. 12 ay boyunca tarihi ve doğal güzellikleriyle assos antik kentin mistik
havasını soluyacagınız denizin ve güneşin tadını çıkarabilecegınız her turlu imkanı
misafirlerine sunmaktadır.
Doğa ve kültür gezilerinin yanısıra daha farklı sporlarla uğraşmak istersiniz diye
düşündük. Assos Kervansaray Otel, hayatınıza yeni renkler getirerek siz müşterilerimizin
sağlığını ve mutluluğunu düşünüp saunasından jakuziye havuzundan jimnastik salonuna
kadar bir çok yeniliklere imzasını atmıştır.
Havuz ve sauna sonrası kaybettiğiniz enerji için Otelimiz’de bulunan vitamin barda
sağlıklı içeceklerinizi yudumlayarak, keyifli bir güne başlamanın sevincini yaşayabilirsiniz.
Seçim sizin..!

Şişeli i̇çecekler (ücretli), yabancı i̇çecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
açık restoran, kapalı restoran, Türk kahvesi (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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ASSOS EDEN BEACH HOTEL
KONUM
Kadırga Koyunda yer alan tesis Assos Antik Liman’a 5 km, Edremit Havaalanı'na
65 km, Ayvalık'a 105 km, Çanakkale'ye 85 km, İzmir'e 255 km ve İstanbul'a 420 km’dir.
Denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Tesisin 44 odası bulunmaktadır.
Standart Oda: Maksimum 2 yetişkin konaklar.
Standart Plus Oda veya Family Room: Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar veya
3 yetişkin + 1 çocuk konaklar.
Odalarda balkon, duş kabini, minibar (ücretli), plazma & LCD TV, uydu yayını,
saç kurutma makinesi, split klima, telefon (ücretli), bulunmaktadır. Zemin seramiktir.
YİYECEK & İÇECEK
Açık Büfe Kahvaltı - Restaurant & Teras (07.30-10.30)
Yerli̇ İçecekler - Garden Bar (10.00-23.00)
Yi̇yecek + Yerli̇ Yabancı İçecekler - Beach Bar (Ücretli̇) (10.00-24.00)
Açık Büfe Öğle Yemeği - Restaurant & Teras (12.30-14.00)
Snack - Garden Bar (15.00-16.30)
Çay Saati̇ - Garden Bar (17.30-18.30)
Açık Büfe Akşam Yemeği̇ - Restaurant & Teras (19.30-21.30)
Gece Çorbası - Garden Bar (23.00-23.30)

AKTİVİTELER
Ücretsi̇z Akti̇vi̇teler: Açık Havuz, Çocuk Havuzu, Tavla ve Okey oyunları, Plajda Şezlong
ve Şemsiye, Kütüphane.
Ücretli Aktiviteler: Doktor (gerektiğinde ve talep edildiğinde)
TESİS HAKKINDA
Muhteşem bir doğaya sahip benzersiz denizi ve sahili olan Kadırga Koyu’nun
tam ortasında yer almasından dolayı cennete benzetilip ismi cennet plajı olarak
adlandırılmıştır.
Denize sıfır, mavi bayrak ödüllü özel plaj ve iskele ve 100 m uzunluğunda tesise ait özel
plaj bulunmaktadır.
Şezlong ve şemsiye ücretsizdir.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Her şey dahil konsept uygulaması 04.06.2019 - 14.09.2019 (dahil) tarihleri arasında
yapılmaktadır. Restaurant ve barlarda yiyecek içeceklerin tümü self servistir, personel
dağıtım yapmaz. Havuz başı ve sahilde tek kullanımlık plastik tabak ve bardak kullanılır.
Odalardaki mini barlara her gün kişi başı 1 adet 0,5 lt’lik su konur. Giriş saatinden önce
ve çıkış saatinden sonra alınan yiyecek ve içecekler ücretlidir. Kutu ve şişeli içeceklerin
tümü tesisin tamamında ücretlidir. Alkollü içecekler 18 yaş üstüne servis edilir.
GARDEN BAR: Muhtelif yiyecekler ile otomattan soğuk içecekler, su ve alkollü yerli
içecekler ile otomattan sıcak içecekler çay, neskafe, expresso, cappucino, tabloda
bildirilen saat aralıklarında servis edilir.
BEACH BAR (EXTRA): Tüm yiyecek, sıcak / soğuk içecek, dondurma ve sıkma meyve
suları ekstra ücretlidir. Tabloda bildirilen saat aralıklarında servis edilir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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MURAT REİS AYVALIK

ASSOS EDEN GARDENS HOTEL
KONUM
Behramkale (Assos) Küçükkuyu Sahilyolu’nun 17. km’sinde yer alan tesis, Assos Antik
Liman’a 10 km, Kadırga Koyu’na 5 km, Edremit Havaalanı'na 60 km, Ayvalık'a 100 km,
Çanakkale'ye 85 km, İzmir'e 250 km ve İstanbul'a 420 km mesafededir. Denize sıfır
konumda bulunmaktadır.
ODALAR
2018 yılında yenilenen tesisin 117 odası bulunmaktadır.

Mini Suit: Maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk veya 4 yetişkin konaklar.
Odalarda balkon/teras, duş kabini, minibar (ücretli), plazma & LCD TV, uydu yayını,
saç kurutma makinesi, digital kasa, split klima, telefon (ücretli) mevcuttur. Zemin
parkedir.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı - Restaurant & Teras (07.30–10.30)
Yerli̇ İçecekler - Snack Bar (10.00 –24.00)
Türk Kahvesi̇ Saati̇ - Snack Bar (10.00-11.00)
Yi̇yecek + Yerli̇ / Yabancı İçecekler - Beach Bar (Ekstra ücretli̇di̇r) (10.00-24.00)
Açık Büfe Öğle Yemeği̇ - Restaurant & Teras (12.30-14.00)
Snack - Snack Bar (15.00–16.30)
Sauna - Hamam / Islak Zemi̇n (17.00-18.00)
Çay Saati̇ - Lobi̇ Bar Terası (17.30-18.30)
Açık Büfe Akşam Yemeği̇ - Restaurant & Teras (19.30-21.30)
Gece Çorbası - Snack Bar (23.00-23.30)
Yerli̇ / Yabancı İçecekler - Di̇sco (Ekstra Ücretli̇di̇r) (23.00-02.30)
Konsept

uygulaması

01.06.2019-14.09.2019

tarihleri

seturbiz.com

AKTİVİTELER
Ücretsi̇z Akti̇vi̇teler: Tenis sahası, Voleybol, Kano, Fitness Center, Kapalı Yüzme
Havuzu, Kaydıraklı Açık Havuz, Çocuk Havuzu, Çocuk Kulübü ve Çocuk Parkı, Mini Golf,
Oyun Salonu (16 yaş üzeri olmak şartı ile Bilardo, Masa Tenisi, Tavla, ve Okey Oyunları),
Plajda Şezlong ve Şemsiye.
Ücretli Aktiviteler: Sauna ve Türk Hamamı (Tabloda Bildirilen Saat Aralığı Hariç), Doktor
(Gerektiğinde ve Talep Edildiğinde), Tenis Topu ve Tenis Raketi Kiralama.
TESİS HAKKINDA
Küçükkuyu Sahilyolu’nda bulunan tesisimiz tamamen doğal plajı, sessiz, doğaya uyumlu,
denize sıfır konumuyla bölgenin ilk 4 yıldızlı otelidir.
Tesisin 250 m uzunluğuna sahip mavi bayrak ödüllü plajı ve iskelesi mevcuttur ve denize
sıfır mesafede konumlanmıştır.
Ayrıca 1 adet su kaydıraklı açık yüzme havuzu ve 1 adet su kaydıraklı açık çocuk yüzme
havuzu vardır.

arasında

Restoran ve barlarda yiyecek içeceklerin tümü self-servistir, personel dağıtım yapmaz.
Havuz başı ve sahilde tek kullanımlık plastik tabak ve bardak kullanılır. Odalardaki
minibarlara her gün kişi başı 1 adet 0,5 lt’lik su konur. Tüm aktiviteler saatli olup,
önceden resepsiyondan rezervasyon yapılması gerekmektedir. Giriş saatinden önce ve
çıkış saatinden sonra alınan yiyecek ve içecekler ücretlidir. Kutu ve şişeli içeceklerin tümü
tesisin tamamında ücretlidir. Alkollü içecekler 18 yaş üstüne servis edilir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

BEACH BAR (EKSTRA): Tüm yiyecek, sıcak / soğuk içecek, dondurma ve sıkma meyve
suları ekstra ücretlidir, tabloda bildirilen saat aralıklarında servis edilir.
DİSKO: Giriş ücretsiz olup tüm içecekler ücretlidir. 16 yaş üzeri girebilir. Belirli
dönemlerde 23.00-02.00 arası açıktır.

Standart Oda: Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk veya 3 yetişkin konaklar.

Herşey Dahil
yapılmaktadır.

SNACK BAR: Muhtelif yiyecekler ile otomattan soğuk içecekler, su ve alkollü yerli
içecekler ile otomattan sıcak içecekler çay, nescafe, espresso, cappuccino tabloda
bildirilen saat aralıklarında servis edilir.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

80-180 ve 250 kişi kapasiteli 3 adet toplantı salonu bulunmaktadır.
Şezlong ve şemsiye ücretsizdir. Wireless genel mekanlarda mevcuttur.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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ASSOS NAZLIHAN SPA HOTEL
KONUM
2012 yılında yapılmıştır ve Assos Nazlıhan Otelimize komşudur.
Assos’ta bambaşka bir tarzı başlatan Assos Nazlıhan SPA Hotel, Assos’u dinlenmek,
stres atmak, rahatlamak ve keyfini çıkarmak için tercih edenlerin vazgeçilmezi olmaya
aday.
Assos Nazlıhan SPA Hotel, doğal güzelliğin ve tarihin buluştuğu Assos’ta konforun ve
dinlencenin doyasıya yaşanabileceği enfes bir tecrübe olmak için sizlerle…
ODALAR
Güneşin hem doğuşu hem batışının seyredilebileceği Leb-i Derya, Assos’a demir
atmış bir gemi kabinini andıran dekorasyonuyla Kaptan-ı Derya, tercih edildiğinde suit
olabilecek alarga ve bahçeye açılan kapılarıyla Saklı Bahçe olmak üzere birbirinden
farklı dört tip toplam dokuz odası bulunan bu güzel tesisin her odasında full HD uydu
TV, şömine, direkt telefon, mini kitchenette, minibar, jakuzzi ve banyolarında rain duş,
makyaj aynası, saç kurutma makinesi ve telefon bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Gizli Cennet Assos'un tarihi dokusuyla geçmişin kokusunu içinize çektirecek sıradışı bir
güzellik…
Onlarca medeniyet, binlerce insanın yaşadığı yeni adıyla Behramkale olan toprakta,
Ege'nin başladığı çizgide, geçmişle bugünü harmanlayıp sunan, yaşanılması gerekilen
bir tecrübedir…
Mavi bayrak ödüllü plaj ve beach‘ine ilave olarak, Türk hamamı, buhar banyosu, sauna,
jakuzili SPA havuzu’nun yanı sıra profesyonel masör ve masözlerin uyguladığı hem
Assos Nazlıhan SPA Hotel’e özel, hem de klasik masaj ceşitleri, özel masaj paketleriyle
görüldüğü anda bile dinlenmenin başladığını hissettiren denizle içiçe SPA bölümü,
Assos‘u yeni bir başkalaşımla yaşamanın öncüsü…
Spa bölümü Haziran ayında hizmete başlar ve Eylül ayında son bulur.

YİYECEK & İÇECEK
Ege’nin eşsiz tatları ve özellikle balık ceşitlerinin hakim olduğu mutfağımızın sunulduğu
özellikle yaz aylarında harika bir atmosfere sahip liman kenarında açık restoran her türlü
yiyecek içecek taleplerini karşılamaktadır.
12 ay hizmet veren tesiste yalnızca oda kahvaltı çalışılmakta.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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ASSOS NAZLIHAN HOTEL
KONUM
Behramkale Assos Antik Limanda, Kadırga Koyu’na 5 km, Edremit Havaalanı'na
70 km, Ayvalık'a 110 km, Çanakkale'ye 90 km, İzmir'e 260 km, İstanbul'a 425 km
uzaklıktadır. Denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar: Standart odalar deniz görmez. Çatı katı odalar standart odalarla
aynı özelliğe sahip olup, çatı eğilimi vardır. Bazı özel odalar haricinde diğer odalarda
yapılacak 2+2 veya 3+1 konaklamalar odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar
sabit yatak konforunda olmayabilir.
Uydu yayını, duş, elbise dolabı, minibar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli)
oda servisi (ücretli), LCD TV, parke zemin, banyo, split klima traş/makyaj aynası,
uyandırma servisi.
Deniz Gören Standart Oda Özellikleri :
Uyandırma Servisi, parke zemin, traş/makyaj aynası, duş, uydu yayını, saç kurutma
makinesi, LCD TV, banyo, telefon (ücretli), split klima, elbise dolabı, minibar (ücretli),
oda servisi (ücretli).

AKTİVİTELER
Yaz dönemlerinde tesis tarafından belirlenen günlerde canlı müzik yapılmaktadır.
SPA & SAĞLIK
SPA & Sağlık hizmetleri otelin yan binasındaki Asssos Nazlıhan Spa Hotel'de
verilmektedir.
Sauna (ücretli), SPA Center (ücretli), masaj (ücretli), Türk hamamı (ücretli), buhar
banyosu (ücretli).
TESİS HAKKINDA
Assos Nazlıhan Hotel; Assos Antik Liman'da, 1856 yılında yapılmış eski bir meşe
palamut deposundan otele çevrilmiştir. Onlarca medeniyet, binlerce insanın yaşadığı
yeni adıyla Behramkale olan toprakta, Ege'nin başladığı çizgide, geçmişle bugünü
harmanlayıp sunan, yaşanılması gerekilen bir tecrübedir...
Assos Nazlıhan Hotel, tarihi dokusu bozulmadan restore edilmiş, doğa, tarih ve
Assos'u kendine özgü tarzıyla harmanlayıp farklı tatil anlayışlarına sahip misafirlerine
unutulmayacak bir tatil yaşatıyor.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (08:00-10:00)
Akşam Yemeği (19:30-21:30)

Mavi Bayrak Ödüllü kendine ait plajı ve iskelesiyle tertemiz denizin, güneşin keyfinin
çıkarılabileceği özel beach ile 6 adet deniz gören, 2 adet deniz gören balkonlu ve 29 adet
standart odasıyla toplam 37 oda ,74 kişi kapasiteli olan tesis, Ege'nin essiz lezzetlerinin
tadılabileceği muhteşem antik liman manzaralı restoranı, kış aylarında uzun soluklu
keyifli yemeklerin sunulduğu şömineli sıcacık kapalı restoranı ile Assos'u Assos Antik
Liman'da yasamayı tercih edenlere, otelin içerisinde her göç döneminde misafirimiz olan
kırlangıçların sesleriyle uyanacakları sıcacık bir yuva sunar.

Yarım Pansiyon
Sabah ve akşam yemekleri dışında alınan yiyecekler ücretlidir.
Tesis genelinde (yemekler de dahil) alınan tüm işecekler (su dahil) ücretlidir.

Denize sıfır olan otel, kendine ait Türkiye ve dünyanın sayılıları arasında olan
Mavi Bayrak Ödüllü Plajı ve iskelesi ile misafirlerine liman’da kolay denizden
faydalanabilme imkanı da sunmaktadır.

00-03 yaş arası çocuklar için oda+kahvaltı ücretsiz olup tesiste akşam yemeklerinde
çocuklar için ayrı menü ücretli olarak hazırlanmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Deniz Gören Balkonlu Oda Özellikleri:
Duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, telefon (ücretli), uydu yayını, uyandırma servisi,
LCD TV, parke zemin, split klima, balkon, minibar (ücretli), banyo, oda servisi (ücretli).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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ASSOS KARTAL YUVASI HOTEL
KONUM
Tesis, Edremit Kocaseyit Havalimanı'na 60 km, Küçükkuyu Otogarı' na ise 15 km
mesafede bulunuyor. Konuklar, şirket bünyesinde yer alan ve tesise 1.5 km mesafede
yer alan Assos Kayalar Blue Beach Otel'in tüm imkanlarından ücretsiz olarak
faydalanabiliyorlar.
ODALAR
Standart Odalar 24 m2'dir. 2018 yılında yenilenmiş olup düz ekran uydu TV, bazı
odalarda şömine ve tümü klima içermektedir. Duşlu özel banyoda saç kurutma makinesi,
banyo ürünleri, bornoz ve terlik temin edilmektedir. Odalarda, minibar ve modern
mobilyalarasahip oturma alanı da mevcuttur.
Tüm standart odaların kendine ait bir teras alanın bulunmaktadır. Terasınızdaki oturma
gruplarında rahatlığın ve manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.
Şömineli Deluxe Odalar 38 m 'dir. 2018 yılında yenilenmiş olup düz ekran uydu TV ve
klima içermektedir. Duşlu özel banyoda saç kurutma makinesi, banyo ürünleri, bornoz ve
terlik temin edilmektedir. Odalarda, minibar ve modern mobilyalara sahip oturma
alanı da mevcuttur. Geniş kullanım alanı, oda içinde size ait şöminesi ve terası ile,
özellikle kış aylarında en çok tercih edilen oda kategorisidir.
2

Dubleks Odalar 48 m2' dir. 2 yatak odası, düz ekran uydu TV, şömine ve klima
içermektedir. Duşlu özel banyoda saç kurutma makinesi ve bornoz temin edilmektedir.
Ayrıca minibar ve oturma alanı da mevcuttur. Deniz, dağ ve havuz manzarası sunan özel
balkonunda oturma grubu yer almaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Tesiste13:00'e kadar alabileceğiniz brunch dışında alınan yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Bar
Oda servisi
Restoran (A'La Carte)
Özel diyet menüleri (isteğe bağlı)
Tesis bünyesinde mini market
Snack bar
Yiyecek/bakkaliye teslimatları
TESİS HAKKINDA
Tamamen yenilenmiş olan Assos Kartal Yuvası Hotel, doğal güzelliği ve tarihi zenginliği
ile turistik açıdan bir cazibe merkezi olan Çanakkale Assos'ta misafirlerini ağırlıyor.
Wi-fi otel genelinde mevcuttur ve ücretsizdir.
Otelde park yeri rezervasyonu gerekli değildir ve ücretsiz umuma açık park yeri
mevcuttur.

Sahil
Denize 1,5 km mesafededir.
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ASSOS İDA COSTA OTEL
KONUM
İda Costa Hotel, Çanakkale Ayvacık - Assos mevkiinde 9.000 m2 alana kurulmuş olup
toplam 20 odası bulunmaktadır. Ayvacık ve Küçükkuyu’ya 17 km, Edremit Havaalanı’na
55 km, denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Superior Odalar (Teraslı ve Bahçe Manzaralı) - (23 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak
veya tek kişilik iki ayrı yatak, telefon (ücretli), çalışma masası, elbise dolabı, mini bar
(ücretli), saç kurutma makinesi, terlik, uydu yayını, laminant zemin, çay-kahve seti,
merkezi klima, balkon, oturma grubu, buklet banyo ürünleri, duş, kasa (ücretsiz), su
ısıtıcısı, LCD TV, banyo, kablosuz internet (ücretsiz), oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
Simple Odalar (2 Kişi) - (Dağ Manzaralı-Balkonsuz): Tesiste toplamda 2 adet Simple
Oda vardır. Bir odası tek kişilik, 12,5 m2dir. Diğer oda 2 kişilik 20 m² büyüklüğündedir.
Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), terlik, oda servisi (ücretli),
uydu yayını, elbise dolabı, telefon (ücretli), çay-kahve seti, uyandırma servisi, merkezi
klima, LCD TV, mini bar (ücretli), buklet banyo ürünleri, su ısıtıcısı, çalışma masası,
duş, saç kurutma makinesi, banyo, laminant zemin, tıraş/makyaj aynası, oturma grubu
bulunmaktadır.
Pleasure Odalar (Deniz Manzaralı) - (23-25 m2): Maksimum 3 yetişkin konaklamasına
uygundur. Bahçeli ve Teraslı tipleri ile ayrıca deniz manzaralı odalar mevcuttur.
Odalarda; oturma grubu, uyandırma servisi, oda servisi (ücretli), telefon (ücretli), buklet
banyo ürünleri, mini bar (ücretli), merkezi klima, banyo, çay-kahve seti, kablosuz internet
(ücretsiz), kasa (ücretsiz), su ısıtıcısı, çalışma masası, elbise dolabı, terlik, tıraş/makyaj
aynası, uydu yayını, LCD TV, laminant zemin, saç kurutma makinesi, duş bulunmaktadır.
Bahçe Pleasure Süit Odalar (Teraslı ve Bahçe Manzaralı) - (29 m²): Odalarda çift kişilik
tek yatak ve ilave olarak tek yataklı kanepe veya tek kişilik iki ayrı yatak ve ilave olarak
tek yataklı kanepe mevcuttur. Uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), elbise
dolabı, terlik, mini bar (ücretli), balkon, telefon (ücretli), banyo, çalışma masası, duş,
oda servisi (ücretli), buklet banyo ürünleri, merkezi klima, uydu yayını, oturma grubu,
çay-kahve seti, LCD TV, saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, laminant zemin, tıraş/makyaj
aynası, kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.
İda Pleasure Süitler (Full Deniz Manzaralı ) - (30 m2): Maksimum 3 yetişkin konaklar.
Odalarda; su ısıtıcısı, çay-kahve seti, çalışma masası, merkezi klima, uydu yayını,
uyandırma servisi, duş, kablosuz internet (ücretsiz), elbise dolabı, LCD TV, laminant
zemin, terlik, banyo, oda servisi (ücretli), tıraş/makyaj aynası, buklet banyo ürünleri,
saç kurutma makinesi, mini bar (ücretli), oturma grubu, kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon
Kahvaltı (08:00 - 10:30), Akşam Yemeği (20:00 - 22:30)
İda Restaurant - Ege/Akdeniz Mutfağı (Kişi başı ücretlendirilmektedir.)
Tesiste sabah ve akşam yemekleri dışında alınan yiyecekler ücretli. Tesis genelinde
alınan tüm içecekler ücretli.
Diyet büfesi (ücretsiz), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı
içecekler (ücretli), şişeli içecekler (ücretli), dondurma (ücretli)
AKTİVİTELER
Yoga belli zamanlarda yapılmakta olup ücretlidir. Kaz Dağları (Milli Park) turları ücretli
olarak yapılmaktadır. Otelde bisiklet (ücretsiz) mevcuttur.
SPA & SAĞLIK
Sauna, hamam ve masaj uygulamaları, dinlenip rahatlamak isteyen misafirler için hizmet
veriyor. Otelde cilt bakımı (ücretli), masaj (ücretli), fitness (ücretsiz), sauna (ücretsiz),
Türk hamamı (ücretli), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli)
mevcuttur.
HAVUZ & PLAJ
Tesis denize sıfır olup 30 m uzunluğunda özel plajı bulunmaktadır. Plajda ve havuzda
şezlong, şemsiye hizmeti bulunmaktadır.
ÇOCUK
12 yaş altı misafir rezervasyonu yapılmamaktadır.
TESİS HAKKINDA
Ida Costa, binlerce yıllık geçmişe tanıklık etmiş, Ege'nin saklı doğal cenneti Assos'ta,
en ince detayına kadar düşünülmüş 20 odası ve konukseverliği ile sizleri bekliyor.
Geleneksel Ege mimarisiyle inşa edilmiş, tamamı doğal taşlar ve zeytin ağaçları ile çevrili
İda Costa, Kazdağlarını arkasına alan, deniz kenarındaki konumuyla, size doğayla baş
başa huzurlu, konforlu ve sakin bir ortam sunuyor.
Otelde; genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), otopark (açık), uyandırma servisi
(ücretsiz), toplantı salonu (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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setur.com.tr

MURAT REİS AYVALIK

ASSOS İDA HOUSE
KONUM
Tesis, Assos sahil yolu üzerinde, Çanakkale’nin Ayvacık mevkiinde yer almaktadır.
ODALAR
Dağ Manzaralı Odalar: Odalarda; çalışma masası, elbise dolabı, tıraş/makyaj aynası,
mini bar (ücretli), split klima, saç kurutma makinesi, uydu yayını, çay-kahve seti,
uyandırma servisi, buklet banyo ürünleri, duş, LCD TV, banyo, Kablosuz İnternet
(ücretsiz), oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
İda House Çanakkale'nin Assos ilçesinde, 2017 Haziran ayında hizmete girmiştir.
İnsanlardan olabildiğince kopup tamamen doğayla bütünleşmek gibisi var mı? Sadece
ayağınızın altında hışırdayan yaprakların, rüzgarın ve doğada yaşayan canlıların sesinin
olduğu bir yer.

YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 500 m mesafededir.
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ASSOS OLEAS HOTEL
KONUM
Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi, Assos bölgesinde, Ayvacık’a 20 km, Küçükkuyu’ya 12 km,
Edremit Havaalanı'na 52 km, Çanakkale Havaalanı'na ise 77 km mesafededir.

HAVUZ & PLAJ
Otelin kendine ait özel plaj ve iskelesi, yetişkin ve çocuk havuzu bulunmaktadır.
(Her iki havuzda deniz suyuyla beslenmektedir.)

ODALAR
Bahçe Manzaralı Standart Odalarda; kasa, merkezi ısıtma, mini bar (ücretli), split klima,
saç kurutma makinası, traverten zemin, buklet banyo ürünleri, duş, LCD TV, banyo,
oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
2013 yılında 10 dönüm arazi üzerine doğal taşlar ve Ege mimarisi tarzında inşaa
edilmiştir.

YİYECEK & İÇECEK
Otelin restaurantı, Ege ve Türk mutfağından karma yemekler ile hizmetinizdedir.

Ücretsiz Hizmetler: Masa tenisi, bahçe, ortak TV alanı, lobi, 24 saat resepsiyon, döviz
alım satım, çocuk parkı, açık alan, spor salonu, plaj şemsiyesi, şezlong, tesise ait otopark,
kablosuz internet.

Kahvaltı ve akşam yemeği oda sayısına göre; açık büfe ya da set menü şeklinde değişiklik
gösterebilmektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

setur.com.tr

MURAT REİS AYVALIK

ASSOS PARK HOTEL
KONUM
Kadırga Koyu Behramkale mevkiindeki tesis, Edremit Havalimanı'na 60 km, Çanakkale
Havalimanı'na 80 km mesafede konumlanıyor.

HAVUZ & PLAJ
Denize sıfır konumdaki tesisin 50 m uzunluğunda ince çakıl ve kum plajı bulunuyor.
Plajda şezlong, şemsiye, minder ve plaj havlusu ücretsiz.

ODALAR
Otel 20 adet deniz ve havuz manzaralı, 26 adet doğa ve peyzaj manzaralı olmak üzere
toplam 46 oda ile 125 kişilik kapasiteye sahiptir.

TESİS HAKKINDA
Büyüleyici bir tarih ile doğanın buluştuğu Assos kıyılarında hizmet veren Assos Park
Hotel, misafirlerine konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Mavi bayraklı plajının yanında
zeytin ağaçları arasında bir havuzu bulunan tesisin misafirleri, otelin bisiklet kiralama
hizmetinden yararlanabilir. Assos'un yerel lezzetleriyle zenginleşen bir kahvaltı servisi
bulunan tesiste, enfes tatlar deneyebilirsiniz.

Standart Odalar: Tüm odalarda LCD TV, split klima, telefon, mini bar, saç kurutma
makinesi, duşakabin, WC, balkon, merkezi ısıtma, ücretsiz wireless internet standart
olarak bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon
2 adet A'la Carte Restoran bulunuyor. (Ücretli)

Ücretsiz Hizmetler: Açık restoran, resepsiyon hizmeti, döviz bozdurma, lobi, otopark,
kapalı restoran, bahçe, kablosuz internet (lobide), açık havuz, çocuk büfesi, çocuk oyun
parkı
Ücretli Hizmetler: Kuru temizleme, telefon ve faks hizmeti, taze sıkılmış meyve suları,
çamaşırhane, lobi bar, doktor, bar, su sporları

Hizmet Saatleri
Kahvaltı (08:00-10:00)
Akşam Yemeği (20:00-22:00)

Balayı Olanakları
Tesiste balayı çiftlerine ilk gün alkollü veya alkolsüz içecek ikramı sunuluyor.

AKTİVİTELER
Tesiste bazı akşamlar canlı müzik yapılıyor.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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ASSOS KOZLUHAN OTEL
KONUM
Kozlu Köyü, Kaz Dağları'nın Edremit Körfezine bakan yamaçlarında yer alan yaklaşık
2500 yıllık bir yerleşim merkezi. Tarihi Assos' un hemen yukarısında kurulmuş olan
Kozlu Köyü, olağanüstü bir coğrafyanın ortasında, taş evleri ve küçük meydanlarıyla sizi
zaman ötesi bir ortama götürüyor.

AKTİVİTELER
Kozlu’da iki kahve var. Kahvelerimize konuk olup Midilli ve Ayvalık manzarasına karşı
yöresel otlardan yapılan çayları tadabilirsiniz.

ODALAR
Kozluhan, sizi bu güzel köyün taş evlerinde yer alan 14 odada ağırlıyor. Odalar aradığınız
konforu bulabileceğiniz şekilde ve tamamen mekanın ruhuna uygun olarak dekore edildi.
Her ayrıntısıyla yörenin geleneklerine ve tarihi dokusuna yakışan bu estetik ve sıcak
mekanı çok seveceksiniz.

Köyler arası yolu takip ederek Kozlu - Sazlı - Kayalar yönünde muhteşem manzaralı ve
orman içinden giden parkur mutlaka denenmeli.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Kozluhan'da sabah uyandığınızda yapacağınız ilk şey, büyük olasılıkla Edremit körfezinin
inanılmaz manzarasına dalıp gitmek olacak. Ardından avlumuzda tamamen bölgeye
özgü lezzetlerle dolu müthiş bir kahvaltı sizi bekliyor.

Çevre yürüyüş ve bisiklet turları için çok güzel parkurlara sahip.

Sahil yaklaşık 3 km mesafede. Kozlu sahilinde otelimizin plajı Kozluyalı zeytinler altında
denizin ve güneşin keyfini çıkartacağınız sakin bir plaj. Zengin bir menü ile günboyu
hizmet veriyor.

Kozluhan kahvaltılarını ve gün boyu servis edeceğimiz yemekleri hazırlarken,
coğrafyamızın bütün nimetlerinden yararlanıyoruz.
Taptaze sebze ve meyveler, çeşit çeşit otlar ve tabii muhteşem zeytinler ve zeytinyağı…
Konuklarımızı sağlıklı, hafif ve damaklarda iz bırakan lezzetlerle ağırlamaktan mutluluk
duyuyoruz.
Her gün değişen akşam yemeği menümüzde (et / tavuk / balık) ana yemek dışında,
zeytinyağlılar, börekler ve yöresel otlardan oluşan çok zengin tatlar bulacaksınız.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 3 km mesafededir.

setur.com.tr

ASSOS KAYALAR BLUE BEACH
KONUM
Assos Kayalar Blue Beach, modern tasarımı, Assos bölgesindeki ayrıcalıklı konumu
ile Edremit körfezi kıyısında yer almaktadır. Karşı kıyıdaki Midilli adasına kadar uzanan
panaromik deniz manzarasının sunduğu huzur; otelimizin konumunu eşsiz yapmaktadır.
ODALAR
25 m2 büyüklüğünde 8 adet Aile Suit Oda, 15-20 m2 arasında değişen 7 adet Superior
Oda mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı (07:00-11:00) Seçkin çeşitlerle sepme olarak servis edilecektir.
Tecrübeli ekibimiz ile 12:00-01:00 saatleri arasında A'La Carte olarak yapılacak olan
Ege Mutfağı, deniz yada et, dry age et gibi yiyecek ve içecek servisi keyfinizi maksimum
noktalara çıkaracaktır. 17:00 itibarıyla sıcak içecek ve diğer ikramlarımız günün
yorgunluğunu üzerinizden alacaktır. Blue Bar gün boyunca sıcak ve soğuk içecek servisi
yapmaktadır.
TESİS HAKKINDA
“Hayallerinizi ertelemeyin, kendinizi doğanın kucağına bırakın.”
Sınırları zorlamanın, ezberleri bozmanın, görülmemişi görmenin; şaşırmanın, ürpermenin
ve hayran olmanın zamanı. Bu felsefeden yola çıkan tüm misafirlerimizin hayatına
bambaşka lezzetler katmak üzere Kayalar Blue Beach&Hotel‘de benzersiz bir “deneyim
turizmini” vaad ediyoruz.
Her odasında bir sanat eseri olan odaları, muazzam bahçesi ve plajı, göz alıcı iskelesi
ile Assos Kayalar Blue Beach Hotel, doğanın kendine hayran bırakan güzelliğini tesis
kalitesi ile birleştirerek, hayallerinizdeki tatili gerçeğe dönüştürüyor.
“Yaşasın nefes alma lüksü“ diyeceğiniz bu dakikalardan sonra, bahçede ilerleyerek
odanıza kadar 20 yıllık zeytin ve palmiye ağaçları eşlik edecek. Arzu ederseniz size ait
terasınızda ya da çimenlerin üstünde kitap okuyabilir, iskeleden masmavi denize girebilir
ya da güneş banyosu yapabilirsiniz.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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ASSOS KAYALAR TERRACE
KONUM
Assos Kayalar Terrace Hotel, Çanakkale' nin gözde tatil ilçesi Ayvacık'ta misafirlerini
ağırlıyor.
ODALAR
Klasik ve modern çizgiler içeren oturma gruplu, klimalı ve kalorifer sistemli, ortopedik
yatak&yastıklı, TV, wi-fi, mini bar, modern ve manzaralı banyo gibi ayrıcalıklı
özellikleri ile misafirlerine keyifli bir konaklama deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır.
Balkonunuzdaki oturma gruplarında gün doğumu ve gün batımının ilham veren eşsiz
güzelliğine doyacak ve yaşadığınızı hissedeceksiniz.
Standart odalar 27 m2'dir. Deluxe odalar 27 m2'dir. ayrıca 5 m2 balkon bulunmaktadır.
Uyandırma servisi, kablosuz i̇nternet (ücretsiz), zemin parke, traş/makyaj aynası, duş,
oturma grubu, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon, telefon
(ücretli), split klima, elbise dolabı, çalışma masası.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Tesiste 13:00'e kadar alabileceğiniz brunch dışında alınan yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Restoranımızda her türlü deniz ürünü ile
kırmızı-beyaz et seçenekleri mevcuttur. The Terrace Grill & Bar'da içkinizi yudumlarken
eşsiz bir manzara ile büyülenecek ve kendinizi huzura teslim edeceksiniz.
AKTİVİTELER
The Terrace Grill & Bar'da çok özel günlerinizi dostlarınızla birlikte kutlayabilirsiniz.
Toplu yemeklerinizi çok elit bir ortam da dağ, deniz, orman ve Midilli manzarasında
düzenleyebilirsiniz. Konuklar, şirket bünyesinde yer alan ve tesise 3.5 km mesafede
yer alan Assos Kayalar Blue Beach Otel'in tüm imkanlarından ücretsiz olarak
faydalanabiliyorlar. Dolunayı The Terrace Grill & Bar'da yaşamanız ve güneşi
The Terrace Grill & Bar'da batırmanız tavsiyedir.
TESİS HAKKINDA
Otopark (açık) mevcuttur ve ücretsizdir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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ASSOS BEHRAM HOTEL
KONUM
Assos Behram Hotel, Assos-Behramkale mevkiinde konumlanmış olup Ayvacık şehir
merkezine 19 km, Edremit Havaalanı'na 78 km ve Çanakkale şehir merkezine 90 km,
denize sıfır mesafededir.
ODALAR
Deniz Manzaralı Odalar: Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar. Odalarda; uydu
yayını, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), seramik zemin, oda
servisi (ücretli), LCD TV, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, kasa (ücretsiz)
bulunmaktadır.
Kara Manzaralı Odalar: Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklar. Odalarda; uydu
yayını, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), seramik zemin, oda
servisi (ücretli), LCD TV, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, kasa (ücretsiz)
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Kahvaltı (Serpme) (08:00 - 10:30), Öğle Yemeği (A'la carte) (12:00 - 15:00),
Akşam Yemeği (A'la Carte) (19:00 - 22:00) Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek
ve içecekler ücretlidir. Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış
meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)
HAVUZ & PLAJ
Tesis, denize sıfır olup 160 m2 ahşap iskelesi bulunmaktadır, şezlong ve şemsiye
ücretsizdir.
TESİS HAKKINDA
30 yılı aşkın süredir hizmet verdiği Assos'ta butik otelciliğin gelişimine önemli
katkılar sağlayan Assos Behram Hotel, tarihi antik limanın hemen kıyısına yer alıyor.
2 yıl önce yeniden restore edilerek yepyeni bir görünüme kavuşan otel, 17 oda 35 yatak
kapasitesiyle Assos'a temalı otel anlayışını getirdi. Otelde; genel alanlarda kablosuz
internet (ücretsiz) çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır. Evcil hayvan kabul
edilmez.

14:00
Otele Giriş Saati
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

ASSOS ZEYTİNHAN HOTEL
KONUM
Behramkale yolundan 20 km mesafede olan Asssos Zeytin Han Hotel, Çanakkale
Havalimanı’na 110 km mesafededir.
ODALAR
Deluxe Odalar: Her biri birbirinden farklı konseptte dizayn edilmiş, doğal ahşap
aksesuarla tamamlanmış odalarda konaklarken otantik bir esintinin büyüsünü
yaşayacaksınız. Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini bar
(ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), balkon, LCD TV, banyo, split klima,
kablosuz internet (ücretsiz), buklet banyo ürünleri, kasa (ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınacak olan tüm yiyecek ve içecekler ücretli.
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
HAVUZ & PLAJ
Denize 50 m mesafede olan tesisin özel plaj bulunuyor. Plajda alınan şezlong, şemsiye
ile plaj barda alınan snack menü ve içecekler ücretli.
TESİS HAKKINDA
Assos Zeytin Han Hotel, Assos Bölgesi’nde yer alan Sivrice'nin hemen bittiği yerde
başlayan Sokak Ağzı mevkiinde bulunan eşsiz bir oteldir.
Ücretsiz Hizmetler: Bahçe, 24 saat resepsiyon hizmeti, lobi
Ücretli Hizmetler: Bar, emanet kasası, kablosuz internet, telefon ve faks hizmeti, restoran

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 50 m mesafededir.
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ÖNGEN COUNTRY HOTEL
KONUM
Öngen Country Hotel Küçükkuyu Otogarı' na 3 km ve Edremit Körfez Havalimanı' na
48 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar 20 m² büyüklüğündedir. Tamamında TV, klima, saç kurutma makinası
mevcuttur. 9 tanesinde özel balkon ve tamamına yakınında dağ ve deniz manzarası
hakimdir. Maksimum 2 kişi konaklamasına uygundur
Sefa Köşkü 90 m2 büyüklüğünde, iki katlıdır. Kış bahçesi, balkon, tv, klima, mini mutfak
seti, su ısıtıcı, minibar, fitness aleti ve şömine mevcuttur.
Villalar (6 Adet) Villaların üç tanesi ikişer kişilik ve üç tanesi de dörder kişiliktir.
Villalarımız, ikişer katlıdır. Alt katta; oturma grubu, şömine, TV, müzik seti, minibar,
su ısıtıcısı, çay, kahve vs. bulunmaktadır. Üst katta yatak odası, çalışma masası, klima,
banyo-WC yer almaktadır.
Suitler ve Aile Odaları (9 Adet) tamamı; biri oturma, diğeri de yatak odası olan ve bir
kapı ile birbirinden ayrılan iki ayrı odadan oluşuyor. Hepsinde balkon, TV, klima, minibar,
su ısıtıcısı ve üç tanesinde de şömine yer alıyor.
Villa Odalar 60 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak ve ilave olarak
tek kişilik sofa yatak bulunuyor. Villa Odaların üç tanesi ikişer kişilik ve üç tanesi de
dörder kişiliktir. Villalar ikişer katlıdır. Alt katta; oturma grubu, şömine, TV, müzik seti,
minibar, su ısıtıcısı, çay, kahve vs. bulunuyor. Üst katta; yatak odası, çalışma masası,
klima, banyo-WC yer alıyor. Villa girişinde, salıncaklı ve muhteşem manzaralı balkon size
harika bir doğa keyfi yaşatıyor.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

YİYECEK & İÇECEK
Konsept: Yarım Pansiyon
Tesiste sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecekler
genelinde alınan tüm içecekler ücretli.

ve tesis

Kahvaltı (08:00-11:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
TESİS HAKKINDA
Öngen Country Hotel; Kazdağlarının eteklerindeki Yeşilyurt Köyü’nün en tepesinde, çam
ve zeytin ağaçlarının içinden yüzünü Ege Denizi ve Kazdağı’na dönmüş bir konumda
yer alıyor.
Muhteşem bir manzarada, doğayı ve konforu bir arada yaşayabileceğiniz bu butik otelde,
aynı zamanda yöresel Ege mutfağının tadını çıkarabilir, oksijen bolluğu bakımından
dünyada ikinci olan havasıyla temiz bir nefes alabilirsiniz.
Tesiste bulunan tüm odalarda; duş, klima, televizyon ve uyandırma servisi gibi olanaklar
bulunuyor.
Ayrıca tesiste; açık havuz, otopark, restoran, bar, bahçe, resotran, kafe ve toplantı salonu
gibi pek çok ihtiyaç duyulabilecek olanak da mevcut.

Sahil
Denize 3 km mesafededir.

setur.com.tr

ANEX PALM BEACH KÜÇÜKKUYU
KONUM
Küçükkuyu Otogarı’na 1 km, Edremit Havalimanı'na 40 km, Çanakkale şehir merkezine
80 km uzaklıktadır. Ayrıca Küçükkuyu merkeze ve limana yürüme mesafesindedir.
ODALAR
Suit Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma
makinesi, LCD TV, banyo, split klima bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı / Alkolsüz Her Şey Dahil
Kahvaltı (08:00-10:00), Öğle Yemeği (12:30-13:30), Çay Servisi (17:00-17:45)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretli. Tesis 15/03/2019 – 01/06/2019 tarihleri arasında sadece oda kahvaltı
olarak hizmet vermektedir. 02/06/2019 – 15/09/2019 tarihleri arasında ise alkolsüz
her şey dahil olarak hizmet verecektir. 16/09/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında
oda kahvaltı olarak hizmet verecektir. Alkol satışı ücretli olacaktır. Çay, filtre kahve ve
gazlı içecekler 08:00 - 21:30 arası ücretsiz, Türk kahvesi ve kutu meşrubatlar ise ücretli
olacaktır. 18 yaşından küçüklere hiçbir şekilde alkol satışı ve servisi olmayacaktır.
AKTİVİTELER
Tesiste bisiklet (ücretli) mevcuttur.
ÇOCUK
Çocuklar için oyun bahçesi mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Küçükkuyu'da, Kaz Dağları'nın, Ege Denizi ile buluştuğu, denize 50 m konumda yer alan
Anex Palm Beach Otel, toplam 46 oda ve 250 yatak kapasitesine sahiptir.
Otelde; otopark (açık), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz)
olanakları bulunmaktadır. Tesiste çocuk havuzu ve açık havuz bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 50 m mesafededir.

PALM BEACH HOTEL KÜÇÜKKUYU
KONUM
Palm Beach Hotel; Küçükkuyu Otogarı’na 1 km, Edremit Havalimanı'na 40 km, Çanakkale
şehir merkezine 80 km uzaklıktadır.
ODALAR
İki Kişilik Standart Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı,
çay-kahve seti, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, oda servisi (ücretli), LCD TV,
çalışma masası, banyo, split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su ısıtıcısı,
terlik, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı / Alkolsüz Her Şey Dahil
Kahvaltı (08:00-10:00), Öğle Yemeği (12:30-13:30), Çay Servisi (17:00-17:45)
Akşam Yemeği (19:00-21:00) Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler
ücretli. Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli. Tesis 15/03/2019-01/06/2019
tarihleri arasında sadece oda kahvaltı olarak hizmet vermektedir. 02/06/201915/09/2019 tarihleri arasında ise alkolsüz her şey dahil olarak hizmet verecektir.
16/09/2019-31/12/2019 tarihleri arasında oda kahvaltı olarak hizmet verecektir. Alkol
satışı ücretli olacaktır. Çay, filtre kahve ve gazlı içecekler 08:00-21:30 arası ücretsiz, Türk
kahvesi ve kutu meşrubatlar ise ücretli olacaktır. 18 yaşından küçüklere hiçbir şekilde
alkol satışı ve servisi olmayacaktır.
AKTİVİTELER
Tesiste bisiklet (ücretli) mevcuttur.
ÇOCUK
Çocuklar için oyun bahçesi mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Denize sıfır konumda yer alan Palm Beach Hotel 12 dönüm arazi üzerine kurulmuş,
100 m boyunca kendine ait sahili ve geniş bahçesi içinde misafirlerine hizmet
vermektedir. Otelde otopark (Açık), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet
(ücretsiz) olanakları bulunmaktadır. Tesiste çocuk havuzu, açık havuz, şezlong-şemsiye
bulunmaktadır. Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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KOLİN HOTEL
KONUM
Yaklaşık 86.000 m2 alana sahip tesisin 274 odası bulunmaktadır. Otel, havaalanına
2 km, şehir merkezine 3 km mesafededir.

SPA & SAĞLIK
Tesiste sauna (ücretsiz), Türk hamamı (ücretsiz), fitness (ücretsiz), masaj (ücretli)
mevcuttur.

ODALAR
Superior Odalar: Kara, bahçe manzaralıdır.
Deluxe Odalar : Deniz manzaralıdır.

HAVUZ & PLAJ
Denize sıfır konumdaki tesiste açık havuz, çocuk havuzu ve ısıtmalı yarı olimpik kapalı
havuz bulunmaktadır. Tesis, 650 m uzunluğunda sahil bandına sahiptir.

Odalarda; telefon (ücretli), banyo, mini bar (ücretli), merkezi klima, saç kurutma makinesi,
duş, oda servisi (ücretli), uydu yayını, laminant zemin, LCD TV, kablosuz internet
(ücretsiz) bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Tarihi açıdan zengin Çanakkale şehrimizde Eylül 2003 ayından itibaren beş yıldız
kategorisinde hizmete girmiş olan Kolin Hotel, cazip hizmet sunmaya hazır bir tesis
olarak misafirlerini beklemektedir.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Sabah Kahvaltısı (06:30 - 10:00)
Zeytin Restaurant - Dünya Mutfağı
19:00 - 24:00 saatleri arasında rezervasyonlu ve ücretli olarak hizmet verilmektedir.
Sabah kahvaltıları dahildir, bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

Otelde market (ücretli), çamaşırhane (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), kuaför
(ücretli), genel alanlarda ve odalarda kablosuz internet (ücretsiz), ütü servisi (ücretli),
doktor (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

AKTİVİTELER
Ücretli Aktiviteler: Tenis dersi (ücretli), sahası ışıklandırması (ücretli), pilates (ücretli)
Ücretsiz Aktiviteler: Tenis (gündüz), tenis mini futbol, jogging, tenis, futbol, masa tenisi,
langırt, dart

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

236 I ÇANAKKALE

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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BÜYÜK TRUVA OTEL
KONUM
Şehir merkezinde bulunan tesis Çanakkale Havalimanı’na 3 km, İzmir Adnan Menderes
Havalimanı’na 280 km, İstanbul Atatürk Havalimanı’na 280 km mesafededir.
ODALAR
Modern tasarıma sahip 66 odasıyla hizmet veren tesisin tüm odalarında klima, mini bar,
LCD TV ve uydu yayını mevcut.
Suit Odalar: Odalarda; split klima, telefon (ücretli), banyo, mini bar (ücretli), saç kurutma
makinesi, duş, elbise dolabı, uyandırma servisi, oda servisi (ücretli), uydu yayını, merkezi
ısıtma, kablosuz internet (ücretsiz) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı / Yarım Pansiyon
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

AKTİVİTELER
Tesiste dart (ücretli) mevcuttur.
ÇOCUK
Oyun bahçesi bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Büyük Truva Otel, tarihin, kültürün ve doğanın iç içe olduğu Çanakkale'de huzur veren
mimarisi ve Boğaz'ın görkemli güzelliği eşliğinde misafirlerini ağırlıyor.
Otelde; market (ücretli), çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli), uyandırma servisi
(ücretsiz), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), araç
kiralama (ücretli), otopark (açık), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), havalimanı
transferi (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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TROIA TUSAN HOTEL
KONUM
Troia Tusan Hotel, Çanakkale-Truva-İzmir karayolu üzerinde Güzelyalı mevkiinde, kendi
özel plajı bulunan ve çam ormanları içinde konumlanmıştır. Çanakkale şehir merkezine
uzaklığı 14 km’dir. Dünya mirası Truva medeniyetinin kalıntıları yalnızca 10 dakikalık
mesafede bulunmaktadır.

SPA & SAĞLIK
Tesiste Fitness (ücretsiz) olanağı bulunmaktadır.

ODALAR
Toplam 64 oda ile misafirlerine hizmet veren tesisin tüm odalarında; mini bar, kasa,
telefon, uydu yayını, saç kurutma makinesi ve kablosuz internet sistemi bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Çanakkale’nin en güzel konumlarından biri olan Güzelyalı’da bulunan Troia Tusan Hotel,
orman, deniz ve havuz manzaralı 64 odası ile çam ormanları içinde, şahane deniz
manzaralı eşsiz bir konaklama hizmet sunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı / Yarım Pansiyon

HAVUZ & PLAJ
Açık Havuz mevcuttur.

Otelde; otopark (açık), çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli) olanakları
bulunmaktadır.

Troia Restaurant Hizmet Saatleri:
Açık Büfe Kahvaltı (07:00-10:00)
Açık Büfe Akşam Yemeği (19:00-22:00)

Evcil hayvan kabul edilmez.

AKTİVİTELER
Tesiste masa tenisi (ücretli) ve bilardo (ücretli) mevcuttur.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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İRİS HOTEL & SPA
KONUM
İris Hotel, Çanakkale şehir merkezine 15 km, Truva antik kentine 10 km, Çanakkale
Otogarı’na 14 km, Çanakkale Havalimanı’na 14 km, İstanbul Havalimanı’na 312 km,
Gelibolu’ya 30 km, Assos’a 50 km, Edremit Havalimanı’na 122 km, İstanbul Atatürk
Havalimanı’na 300 km, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 330 km uzaklıktadır.

HAVUZ & PLAJ
İris Otel'in yemyeşil ortamında yer alan, yarı olimpik yüzme havuzunda keyifle
yüzebilirsiniz ve çevresinde güller bulunan ortamda rahatça güneşlenirken çocuk
havuzunda da çocuklarınız eğlenebilir. Plaj şemsiyeleri ve şezlonglarla donatılan
kumsalında güneşlenebilir, denizde yüzebilirsiniz.

ODALAR
80 Standart, 13 Deluxe, 2 Suite olmak üzere toplam 95 odasıyla hizmet vermektedir.

TESİS HAKKINDA
Çanakkale'de merkezi bir konumda Güzelyalı sahilinde bulunan İris Hotel Çanakkale,
modern ve şık dizayn edilmiş odalarında konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Truva
antik kentine kolayca ulaşılabilecek bir konuma sahip otelin deniz kıyısına bakan, huzur
verici bir bahçesi bulunuyor. Konumu, hizmet kalitesi, uzman teknik kadrosu ve son
teknoloji ile donatılmış 2 adet toplantı salonu; konferans, seminer, bayi toplantıları,
motivasyon amaçlı toplantılar, özel etkinlikler gibi organizasyonlarınızı düzenlemeniz
için hizmetinize hazır.

Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, çay-kahve seti, mini bar (ücretli), saç kurutma
makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), halı zemin, LCD TV, çalışma
masası, banyo, split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su ısıtıcısı, kablosuz
internet (ücretsiz), buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Gün içerisinde Kekik Restauranın da kendi çiftliklerinde üretilen organik ve doğal
yiyeceklerle yapılan lezzetli ve sağlıklı yemekler sunmaktadır.

Otelde; otopark (açık), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), emanet kasa (ücretli),
toplantı salonu (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilir.

Açık ve Kapalı Rastaurant
Havuz Bar
Sunset Beach Bar
Roof Sports Bar
AKTİVİTELER
Tesiste, bisiklet (ücretli), bilardo (ücretli), langırt (ücretli) mevcuttur.
SPA & SAĞLIK
Uzman terapistler tarafından yapılan ve hiç bitmesini istemeyeceğiniz masaj çeşitleriyle
kendinizi yenileyeceksiniz… Kas gerginliğiniz giderilecek, vücudunuza tazelik, enerji
ve güç gelecek. Hiçbir kimyasal katkı içermeyen organik yağlarla yapılan masajlarla
yüzünüz ve bedeniniz rahatlayacak.
Tesiste SPA center (ücretli), masaj (ücretli), fitness (ücretsiz) mevcuttur.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.
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BUTİK HOTEL GELİBOLU
KONUM
Butik Hotel Gelibolu, Çanakkale’nin tarihi ilçesi Gelibolu’nun en merkezi noktalarından
Alaeddin mahallesinde, feribot iskelesine yürüyüş mesafesinde yer almaktadır.

AKTİVİTELER
Oyun Salonu: Oyun salonumuzda bulunan, bilardo, tavla, langırt, dart gibi eğlenceli
aktivitelerle, tatilinize değişik heyecanlar katacaksınız.

Gelibolu Otogarı’na çok yakın konumda bulunan otel, hem gezi yerlerine hem de toplu
ulaşım araçlarına en yakın noktadadır.

Fitness Salonu: En son teknolojinin ürünü kardiyovasküler cihazlar, vücut ve kas
geliştirmeye yönelik makineler, serbest ağırlık aletleri, kalp atışını izleyebileceğiniz
bilgisayar kontrollü koşu bantları ve bisikletlerin bulunduğu salon, hergün 07:30 - 22:00
saatleri arasında hizmet verir.

Gelibolu Kalesi (tarihi liman), Piri Reis Müzesi, Savaş Müzesi, Türbeler, Gençlik Kültür
Merkezi, plajlar gibi kültür ve eğlence merkezlerine sadece birkaç dakika uzaklıktadır.
Çanakkale Havalimanı’na ulaşım açısından yakın ve avantajlı bir lokasyonda bulunan
Butik Hotel Gelibolu aynı zamanda Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nı zahmetsizce
gezme imkanına elverişlidir.
ODALAR
Muhteşem boğaz manzaralı lüks misafir odalarımızda sizi rahatlık ve konfor bekliyor.
Otelimizdeki 10 adet lüks odanın her biri, konforunuz düşünülerek klasik dekorasyon ve
yüksek teknoloji ürünleriyle donatıldı.
Odalarımızda standart olarak; isteğinize göre ayarlanabilen klima, Merkezi ısıtma, Uydu,
Özel TV kanallarına sahip televizyon, Direkt telefon, PC dataport, Duman dedektörü,
LCD, Saç kurutma makinası, Emanet kasası, Parke, Mini bar, Makyaj aynası, Working
table ve hızlı internet imkanlarını (merkezi sistem süpürge ve uyarı lambalarını) bir arada
bulabilirsiniz.
YİYECEK & İÇECEK
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretli. A la carte restoran rezervasyonlu ve ücretli.
Yonca Restaurant: 35 kişi kapasiteli restoranımız ve kahvaltı salonumuzda açık büfe
olarak muhteşem tatlar sunacak. Yonca Restaurant’ta Türk / Osmanlı mutfağının
mönülerini tadabilirsiniz. Akdeniz lezzetleri ve a la carte mönüleriyle de kendinize iyi bir
ziyafet sunmanız için en mükemmel seçenek.
Bulvar Cafe: Lobi katında bulunan Bulvar Cafe’de bütün gün ve gece boyunca, zengin
çay, kahve, kokteyl ve pasta çeşitleriyle tadına doyulmaz bir gün geçirebilirsiniz. Bulvar
Cafe aynı zamanda gurme international kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisi veriyor.
Üstün hizmet anlayışı ile konukları için vazgeçilmez bir buluşma noktası olan Bulvar
Cafe, her gün 15:00 - 18:00 saatleri arasında Tea Time menüsü sunarak tatlı sohbetlere
mekan oluyor.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Step/Aerobik: Çeşitli gün ve saatlerde yapılan derslere katılabilir, esnek ve dinamik bir
vücuda sahip olurken yaşama daha keyifli devam edersiniz.
SPA & SAĞLIK
Sauna : Daha uzun yaşayabilmek için. Kendini ödüllendirmek gibi...
Kadınlara - erkeklere özel sauna. Vücut ve ruh sağlığınız için, zindelik verir, cildinizi
güzelleştirir.
Fitness center’de biraz ter attıktan sonra, sauna ile tüm yorgunluklarınızdan kurtulacak,
ihtiyacınız olan gücü ve dengeyi yeniden kazanacaksınız.
Sağlıklı yaşamak ve formunuzu korumak için harekete geçin.
Vitamin Bar: Spor öncesi ve sonrasında enerjinizi yükseltmek için alabileceğiniz taze
sıkılmış meyve suları, lezzetli kokteyler ve zengin mönüsü ile sizleri bekliyor.
Sağlık Kulubü: Sağlık Kulübü’müzde modern aletlerimizle vücudunuzun ihtiyacına
yönelik tüm çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz. Güne daima zinde ve dinamik başlamak
için spor salonumuzdan yararlanabilir, günün stresini üzerinizden atabilmek için ise
sauna ve masaj için Sağlık Kulübü’müzü ziyaret edebilirsiniz..
TESİS HAKKINDA
Muhteşem boğaz manzaralı lüks misafir odalarımızda sizi rahatlık ve konfor bekliyor.
Otelimizdeki 10 adet lüks odanın her biri, konforunuz düşünülerek klasik dekorasyon
ve yüksek teknoloji ürünleriyle donatıldı. İsteğinize göre ayarlanabilen klima, merkezi
ısıtma, uydu, özel TV kanallarına sahip televizyon, direkt telefon, pc dataport, duman
dedektörü, LCD, saç kurutma makinası, emanet kasası, parke, mini bar, makyaj aynası,
working table ve hızlı internet imkanlarını (merkezi sistem süpürge ve uyarı lambalarını)
bir arada bulabilirsiniz. Çamaşırhane, vale, iş merkezi, sağlık kulübü ve oda servisi
hizmetlerinden 24 saat boyunca yararlanabilirsiniz. Evcil hayvan kabul edilmez.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

setur.com.tr

ANZAC HOTEL
KONUM
Anzac Hotel, Çanakkale merkeze 350 m, Çanakkale Otogarı’na ise 4 km uzaklıkta
konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar (17 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak, uydu
yayını, duş, laminant zemin, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli),
LCD TV, çalışma masası, banyo, split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su
ısıtıcısı, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretli) bulunmaktadır.
Superior Odalar: 1 adet 2 kişilik geniş yatak, 2 adet tek kişilik yatak veya 4 adet tek kişilik
yatak bulunur. Superior Oda 3 kişilik veya 4 kişilik oda olarak kullanılabilir. Odalarda;
uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), duş, laminant zemin, kasa (ücretli), uydu
yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), split klima,
çalışma masası mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretli.
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
TESİS HAKKINDA
Tarihi Saat Kulesi ile yan yana konumlanan Anzac Hotel, misafirlerini konforlu odalarında
ağırlıyor. Çanakkale şehir merkezindeki tarihi alanlara yürüme mesafesinde bulunana
tesis, rahat bir tatil imkanı sunuyor.
Otelde; otopark (açık), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme
(ücretli), emanet kasa (ücretli), çamaşırhane (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

GRAND ANZAC HOTEL
KONUM
Çanakkale şehir merkezinde bulunan Grand Anzac Hotel, Çanakkale Otogar'a 1 km,
Çanakkale Havalimanı'na 3 km, Truva Heykeli'ne ise yürüme mesafesinde konumlanıyor.
ODALAR
Standart Oda: Odalarda uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini bar
(ücretli), saç kurutma makinesi, kablosuz internet (ücretli), oda servisi (ücretli), LCD
TV, çalışma masası, merkezi ısıtma, banyo, split klima, uyandırma servisi, kasa (ücretli)
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
TESİS HAKKINDA
Grand Anzac Hotel, Çanakkale şehir merkezinde, modern minimal tasarımları, günümüz
teknolojileri ile bütünleşmiş konforlu ve ferah odaları, şık Troy Cafe & Bistro ile
misafirlerine keyifli bir konaklama imkanı sunar
Otelde; otopark (açık), araç kiralama (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz),
kuru temizleme (ücretli), çamaşırhane (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), uyandırma servisi
(ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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APOLLON HOTEL
KONUM
Otel Çanakkale Havalimanı'na 60 km, Bozcaada Kalesi'ne 500 m, Çanakkale'ye 61 km
uzaklıktadır.
ODALAR
Çift Kişilik Yarı Bodrum Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı,
mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, split klima, kablosuz internet
(ücretsiz), buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.
Standart Odalar (16-18 m2) Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz), duş, laminant zemin,
buklet banyo ürünleri, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, split klima,
elbise dolabı, mini bar (ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Kahvaltı (08:00 - 10:00)
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınacak tüm yiyecek ve içecekler ücretsizdir. Tesis
genelinde tüm içecekler ücretli.
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Standart Deniz Manzaralı Odalar (16-18 m2) Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz),
duş, laminant zemin, buklet banyo ürünleri, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV,
banyo, split klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli) bulunmaktadır. Deniz manzaralıdır.

TESİS HAKKINDA
Hotel Apollon Bozcaada, merkezi bir konumda yer almaktadır. Sade ve şık bir konsepte
sahip olan otelde huzurlu bir tatil yapacağınızdan emin olabilirsiniz.

Standart 3 Kişilik Odalar (27 m2) Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz), duş, laminant
zemin, buklet banyo ürünleri, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, split
klima, elbise dolabı, mini bar (ücretli) bulunmaktadır. Deniz manzaralıdır.

Otelde; otopark (açık), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz) olanakları
bulunmaktadır.

Deluxe Odalar (27-30 m2) Odalarda; duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, uydu
yayını, LCD TV, laminant zemin, kablosuz internet (ücretsiz), split klima, mini bar (ücretli),
buklet banyo ürünleri, banyo bulunmaktadır.
Deluxe Deniz Manzaralı Odalar (27-30 m2) Odalarda; duş, saç kurutma makinesi, elbise
dolabı, uydu yayını, LCD TV, laminant zemin, kablosuz internet (ücretsiz), split klima,
mini bar (ücretli), buklet banyo ürünleri, banyo bulunmaktadır. Deniz manzaralıdır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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ARCADIA BUTİK HOTEL
KONUM
2018 yılının Haziran ayında misafirlerini ağırlamaya başlayan Arcadia Butik Otel
Bozcaada, şehir merkezine 700 metre mesafede bulunmakta olup Ayazma Plajı
güzergahındadır.

TESİS HAKKINDA
Tesiste bebek yatakları sınırlı sayıdadır. Misafirler için ücretsiz otopark mevcuttur.
Evcil hayvan kabul edilmez.

ODALAR
Deluxe odalarda maksimum 3 kişi konaklama yapabilir. 1 adet çift kişilik yatak ve üçüncü
kişi için açılır ek yatak kullanılmaktadır.
Odalarda; duş, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, banyo ve split klima bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 11:00

seturbiz.com

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 800 m mesafededir.
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VITIS HOTEL
KONUM
Bozcaada'nın Türk Mahallesi olarak bilinen Alaybey Mahsllesi Namazgah mevkisindedir.
Şehir merkezinde olup, limana, kaleye ve ana çekim unsurlarına yürüme mesafesindedir.
Eski bir ev yıkılarak yerine yapılan cumbalı bina şeklinde 2 kat ve bodrum kattan
oluşmaktadır.
ODALAR
Her katta 3 oda mevcuttur. Odalar konfor, hijyen ve rahat kullanılabilirlik öncelikli olarak
dikkate alınarak tasarlanmıştır.
Ekonomik Odalar (12 m²): Odalarda; duş, laminant zemin, saç kurutma makinesi,
LCD TV, banyo, kablosuz internet (ücretsiz) bulunmaktadır.
Standart Üç Kişilik Odalar (8-12 m²): Odalarda çift kişilik tek yatak bulunuyor. Talebe
göre ekstra 1 yatak atılır. Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz), duş, laminant zemin,
saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, split klima ve mini bar (ücretli) bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
Kahvaltı (08:30 - 11:00)
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretli.
TESİS HAKKINDA
Bozcaada'da yer alan Vitis Hotel, misafirlerine konforlu ve huzurlu bir tatil imkanı
sunuyor. Sadece Oda + Kahvaltı hizmeti veren tesiste kablosuz internet olanağı
mevcuttur.
Yılın 12 ayı açık ve misafirlerine hizmet vermektedir.

Deluxe Odalar: Odalarda; duş, saç kurutma makinesi, LCD TV, laminant zemin, kablosuz
internet (ücretsiz), split klima, banyo bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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GARDEN ADA BUTİK OTEL
KONUM
Garden Ada Butik Çanakkale, Bozcaada bölgesinde bulunmaktadır. Otel Çanakkale
Havaalanı'na 60 km, Bozcaada'ya 900 m uzaklıktadır.
ODALAR
Standart Oda (İptal Edilemez)
Deluxe Çift Kişilik Balkonlu (İptal Edilemez )
Deluxe Üç Kişilik Balkonlu (İptal Edilemez )
Ekonomik Çift Kişilik Oda (İptal edilemez)
Standart 3 Kişilik Oda (İptal Edilemez)
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Tesiste bulunan A la carte restaurant, açık restaurant, kapalı restaurantta yemeklerinizi
yiyebilirsiniz.
HAVUZ & PLAJ
Plajda alınan şezlong ve şemsiye ücretlidir. Özel plaja 5 km mesafededir.
TESİS HAKKINDA
Ücretsiz Hizmetler: Sigara içme alanı, sigara içilmeyen odalar, klima internet bağlantısı
kablosuz (ücretsiz), günlük temizlik, bahçe, teras, güneşlenme terası, lobi, 24 saat
resepsiyon, özel giriş / hızlı çıkış, tur danışma, döviz alım / satım, bagaj odası, emanet
kasası, bisiklet kiralama, araba kiralama servisi, tesise ait otopark, engelli otopark,
restoran, bar, snack bar.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 800 m mesafededir.

GARDEN ADA OTEL
KONUM
Gardena Ada Otel; Ezine Otogar'a 30 km, Çanakkale Havalimanı'na ise 61 km mesafede
konumlanıyor.
ODALAR
Ekonomik İki Yataklı Oda
Ekonomik İki Ayrı Yataklı Odalar (23 m²)
Ekonomik Çift Kişilik Oda
Ekonomik Çift Kişilik Oda Bodrum Kat (23 m²)
Ekonomik Üç yataklı Oda Bodrum Kat (23 m²)
Bahçe Manzaralı İki Yataklı Oda
Bahçe Manzaralı İki Ayrı Yataklı Odalar (23 m²)
Bahçe Manzaralı Çift Kişilik Oda
Bahçe Manzaralı Çift Kişilik Odalar (23 m²)
Bahçe Manzaralı üç Kişilik Odalar (23 m²)
Odalarda; saç kurutma makinesi, banyo, split klima, duş, laminant zemin, mini bar
(ücretli), uydu yayını, LCD TV, uyandırma servisi, elbise dolabı, telefon (ücretli), buklet
banyo ürünleri bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı (09:00 - 11:00)
Tesiste sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde alınan tüm
içecekler ücretli. Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve
suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)
HAVUZ & PLAJ
Habbele Koyu’nda tesise ait olan Habbele Beach'te konaklama yapan misafirlere ücretsiz
şezlong imkanı… Tesise 6 km olan beach’e misafirler kendi imkanları ile gideceklerdir.
TESİS HAKKINDA
Bozcaada'nın tüm güzelliğini yaşatan Garden Ada Otel, doğanın ve adanın ruhunu
yaşayabileceğiniz eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Otelde genel alanlarda kablosuz
internet (ücretsiz) olanağı bulunuyor. Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 800 m mesafededir.

BOZCAADA I 245

PETRİNO GÖKÇEADA HOTEL & KITCHEN
KONUM
Gökçeada merkezine en yakın plajlar Yıldızkoy ve hemen yanındaki Mavikoy tesisten
4 km uzaklıkta bulunuyor. Kuzulimanı da yaklaşık 7 km uzaklıkta bir başka plaj bölgesi…
Sörf ve kitesörf merkezi, Aydıncık-Kefaloz ise 9 km uzaklıkta bulunuyor.
ODALAR
Standart Odalar (15 m2): Maksimum 2 kişi konaklamasına uygundur.
Giriş katta bulunmaktadır.
Superior Odalar (18 m2): Maksimum 2 kişi konaklamasına uygundur.
İkinci katta konumlandırılmıştır.

AKTİVİTELER
Tesiste bisiklet (ücretsiz) mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Merkezdeki eski Rum mahallesinde, 100 yıllık taş konakta hizmet veren Petrino
Gökçeada Hotel & Kitchen, konuklarına keyifli, konforlu ve lezzetli bir tatil vadediyor.
Ücretsiz Hizmetler: Sigara içilmeyen odalar, klima, internet bağlantısı - kablosuz
(ücretsiz), günlük temizlik, bahçe, kütüphane, bebek arabası
Ücretli Hizmetler: Restoran Bar

Suit Oda (23 m2): Maksimum 3 kişi konaklamasına uygundur.
İkinci katta konumlandırılmıştır.
Odalarda; duş, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, parke zemin, banyo, split klima
mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Kahvaltı (08:30 - 11:00)
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

246 I GÖKÇEADA

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 4 km mesafededir.
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KUZEY PARK HOTEL
KONUM
Kuzey Park Hotel Gökçeada'nın merkezine, denize, tarihi Rum köylerine ve piknik
alanlarına yakın konumu ile dikkat çekiyor.
ODALAR
Superior Odalar: Odalarda; duş, elbise dolabı, saç kurutma makinesi, çalışma masası,
banyo, split klima, kablosuz internet (ücretsiz), buklet banyo ürünleri, kasa (ücretli)
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Türk ve dünya mutfaklarından lezzetlerin açık büfe, a la carte ve set menü seçenekleriyle
sunulduğu bir restoranı mevcut.

HAVUZ & PLAJ
Tesiste açık havuz bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Bahçesinde bir açık havuz ve güneşlenme terası bulunan tesiste bulunduğunuz
sürede, bölgede keyifli doğa yürüyüşlerine çıkabilir, Gökçeada’nın huzurlu atmosferini
yaşayabilirsiniz.
Ücretsiz Hizmetler: Sigara içme alanı, sigara içilmeyen odalar, klima, internet bağlantısı
kablosuz (ücretsiz), günlük temizlik, bahçe, ortak TV alanı, lobi, 24 saat resepsiyon, hızlı
giriş / hızlı çıkış, konsiyerj hizmeti, açık havuz, havuz havlusu, plaj, şezlong, tesise ait
otopark
Ücretli Hizmetler: Lobi bar, restoran, havaalanı servisi (ücretli)

- Açık Restoran
- Kapalı Restoran

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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Termal Tesisler
Yurdumuzda kaplıcalar; yani şifalı suları olan bölgelerde kurulan tesisler özellikle iç turizm açısından önemli bir yere sahiptir. Araştırmalar
sonucunda çeşitli hastalıkların tedavisine yardımcı olduğu anlaşılan mineral iyonlarıyla yüklü maden sularının oluşumuna ilişkin değişik görüşler
vardır. Bu görüşlerden biri, çatlaklardan sızan yer üstü sularının, yolu üzerindeki mineralleri eriterek derinlerdeki ısınmış katmanlara ulaştığı
ve buradaki sıcaklığın etkisiyle buharlaşıp yoğunlaşarak yeryüzüne geri döndüğü biçimindedir. Magmaya yakın katmanlarda bazı mineralleri
eritmiş durumda bulunan suların buharlaşıp yoğunlaşarak tektonik olaylarla yeryüzüne çıktığı görüşü ise başka bir yaklaşımdır. Maden suları
fiziksel özellikleri bakımından çok sıcak, sıcak ve soğuk sular olarak sınıflandırılmaktadır.
İnsanlığın eski çağlardan beri sağlık amacıyla şifalı sulardan yararlandıkları bilinmektedir. Anadolu’nun çeşitli yörelerindeki kaplıcaların Yunan
ve Roma dönemlerinden beri işletildiğini gösteren yapı kalıntılarına rastlanmaktadır.
Termal banyoların; romatizmal sendromlar, hareket sisteminin diğer ağrılı hastalıkları, kronik iltihaplı ve ağrılı kadın hastalıkları, damar
tıkanıkları, bronşiektaziler; içme-banyo kompoze kürleri, karaciğer, safra yolları, hafif diyabet, kriz devrelerinin dışında gut hastalığı, kanda
fazla miktarda yağ birikintileri görülen şişmanlıklarda etkili olduğu düşünülmektedir. Ülkemiz, termal kaynaklar ve tesisler açısından son
derece zengindir.

BÜYÜK ABANT OTELİ
ABANT PALACE
VONRESORT ABANT
NG AFYON
İKBAL THERMAL HOTEL & SPA
AKRONES THERMAL SPA CONVENTION SPORT HOTEL
KOREL THERMAL RESORT CLINIC & SPA
GAZELLE RESORT & SPA
BOLU TERMAL
NARVEN TERMAL KASABA
MARIGOLD THERMAL & SPA HOTEL
TIARA TERMAL & SPA HOTEL

DİVAN BURSA
MERCURE BURSA THE PLAZA THERMAL & SPA HOTEL
RAMADA BURSA ÇEKİRGE TERMAL & SPA
BB ÇELİK PALACE BURSA
ALMIRA HOTEL THERMAL SPA & CONVENTION CENTER
GÖNLÜFERAH CITY HOTEL
GÖNLÜFERAH THERMAL & SPA HOTEL
TRİLYALI BUTİK OTEL
MONTANIA TOWN
MONTANIA SPECIAL CLASS
FENERBAHÇE SERKAN ACAR RESORT &
SPORTS TOPUK YAYLASI

TASIGO HOTELS ESKİŞEHİR BADEMLİK TERMAL
NG SAPANCA WELLNESS & CONVENTION
RICHMOND NUA WELLNESS SPA
LİMAK THERMAL BOUTIQUE HOTEL
ELEGANCE RESORT HOTEL YALOVA
RAMADA RESORT KAZDAĞLARI THERMAL & SPA
ADRİNA TERMAL HEALTH & SPA HOTEL
HATTUŞA VACATION THERMAL CLUB KAZDAĞLARI
FORM HOTEL THERMAL & SPA KAZDAĞLARI
ELAIA THERMAL SPA
KAZDAĞLARI İDA NATURA OTEL

BÜYÜK ABANT OTELİ
KONUM
Bolu Abant göl kenarı mevkiinde bulunan tesis şehir merkezine 35 km, Sabiha Gökçen
Havalimanı'na 230 km, Ankara Esenboğa Haavalimanına 200 km uzaklıktadır.
ODALAR
Göl ve orman tarafı olarak isimlendirilen standart odalar 16 m2 ile 24 m2 arasında, iki ayrı
yatak (twin bed) veya büyük geniş tek yatak (french bed) mevcuttur.
Göl ve orman tarafı olarak isimlendirilen deluxe odalar 35 m2-46 m2 arasındadır.
Suit odalar 34-45 m2'dir. Yatak odası ve oturma odası şeklinde 2 ayrı odadan
oluşmaktadır.

ÇOCUK
Mini Club 4-12 yaş arası çocuklar için hizmet vermekte olup özel aktiviteler yapılmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Kalitesi doğanın içinde saklı... Beş yıldızlı konforuyla, Türk misafirperverliğini gerçek
anlamda hizmete dönüştürmüş bir otel “Büyük Abant Oteli ''...
Tesiste 1 adet kapalı havuz bulunmaktadır.
Atlı kızak ve fayton, binicilik-çevre turları ücretli hizmetlerdir.

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:30)
Akşam Yemeği (19:00-22:00)
Beş Çay İkramı (16:45-17:45)
Yarım Pansiyon
Tesiste sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri dışında alınan yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
A'La Carte Restoran rezervasyonlu ve ücretli.
Tesisin odalarında 1,5 lt su ve su ısıtıcısı bulunuyor.
SPA & SAĞLIK
Büyükler ve küçükler için kapalı yüzme havuzu, sauna, Türk Hamamı, fitness, buhar
odası, masaj, ayrıca bayanlara özel Türk Hamamı, fitness, sauna bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

250 I ABANT

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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MURAT REİS AYVALIK

ABANT PALACE
KONUM
Abant Palace, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 30.000 m2 alana kurulu olup konumu itibarıyla
Gerede’ye 85 km, Bolu’ya 34 km, Ankara’ya 225 km, İstanbul’a 250 km mesafededir.
ODALAR
Standart odalar 18-22 m2'dir.
Odalarımız göl ve orman manzara olarak ayrılmaktadır.Maksimum 3 yetişkin veya
2 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur.
Suit odalar farklı desenlerde ve ölçülerde hizmet vermektedir
Odalarımız göl ve orman manzara olarak ayrılmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Açık Büfe Kahvaltı (07:30-10:30) (Mart sonuna kadar geçerlidir)
Kış Bahçesi (08:00-00:00)
Açık Büfe Akşam Yemeği (19:30-22:00)

SPA & SAĞLIK
Abant Palace Oteli'nin içinde 1750 m2 lik bir alanda hizmet veren Navitas Spa & Sports,
sudan gelen sağlık konseptini bugüne kadar alışık olmadığınız ritüellerle zenginleştiriyor.
Navitas Spa & Sports, sizi dünyadan çekip alacak harika ritüeller sunuyor. Bu ritüeller
dünyadan kaçış, birer macera. Baştan ayağı kapsamlı bir veya birkaç bakımı içeren
ritüeller bütünüyle rahatlama sağlarken bir yandan da hayattan aldığınız keyfi artırıyor.
Doğayla içiçe ortamı ve hayallerinizin ötesinde farklı deneyimler yaşamak için Navitas
Spa & Sports sizlerle buluşmayı bekliyor.
Spa merkezinde bayanlara özel bölüm ve kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu olup VIP
bölümü ücretlidir. Kar çeşmesi ve rain shower bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Doğayla baş başa sakin ve huzurlu bir ortam, Abant Gölü'nün eşsiz manzarası karşınızda,
şehirden uzakta değilsiniz ama etrafınız dağlar ve yemyeşil ormanlarla çevrili...

Canlı Müzik (22:00-00:00) haftasonları yapılmakta olup haftaiçi tesis doluluğuna bağlı
yapılmaktadır.
Yarım Pansiyon: Sabah ve akşam yemekleri dahildir, bunun dışında alınan tüm yiyecek
ve içecekler ücretlidir. 500 kişi kapasiteli, damak zevkinize hitap edecek lezzetlerle
donatılmış Abant Restoranımız Abant Gölünün eşsiz manzarası eşliğinde yer almaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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VONRESORT ABANT
KONUM
VONResort Abant, 110.000 m2 alana kurulu olup toplam 120 odası bulunmaktadır.
Abant Gölü'ne 18 km, Bolu şehir merkezine 15 km mesafede yer almaktadır.
ODALAR
Standart Odalar (26 m2): Maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına
uygundur. Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, çay-kahve seti, saç kurutma
makinesi, telefon (ücretli), balkon, seramik zemin, oda servisi (ücretli), LCD TV, merkezi
ısıtma, banyo, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz)
Süite Villa Odalar (52-108 m2): Maximum 6 yetişkine kadar konaklama imkanı,
Odalarda; uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), seramik zemin, duş, uydu yayını,
saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon , telefon (ücretli), elbise dolabı, çay-kahve
seti, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı veya Yarım Pansiyon

AKTİVİTELER
Tesiste; çocuk oyun salonu (ücretli), voleybol, (ücretsiz), bilardo (ücretsiz), basketbol
(ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz), okey/tavla (ücretsiz) mevcuttur. 5 Adet profesyonel çim
futbol sahası mevcuttur. (ücretli)
ÇOCUK
Tesiste, açık alan oyun bahçesi mevcuttur (ücretsiz), kapalı alan çocuk oyun salonu
(ücretli)
TESİS HAKKINDA
Bahçe ve orman manzarasına sahip odalarıyla huzurlu bir tatil vaat eden VONResort
Abant sizi bekliyor. Sadece süite villalar da konaklamak şartı ile evcil hayvan kabul
edilmektedir. Detaylar için otel ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.
Otelde; otopark (açık), market (ücretli), oda ve genel alanlarda kablosuz internet
(ücretsiz), çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz)
olanakları bulunmaktadır.

Kahvaltı (08:00 - 10:30)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
Oda + Kahvaltı;
Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Yarım Pansiyon;
Sabah kahvaltısı, akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Alkollü - Alkolsüz içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları
(ücretli), Türk kahvesi (ücretli)
Öğle Yemeği (ücretli ) A’La Carte Restoran

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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MURAT REİS AYVALIK

NG AFYON
KONUM
NG Afyon Wellness & Convention, Afyon bölgesinde olup 428 odası bulunmaktadır.
Tesis Zafer Havalimanı'na 45 km, Uşak Havaalanı'na 90 km, Eskişehir Havaalanı'na
uzaklığı 130 km, Ankara Esenboğa Havalimanı'na uzaklığı ise 280 km dir.
ODALAR
Superior Oda 35 m2 olup maksimum Minimum 1, Maximum 2 yetişkin 1 çocuk + 1 bebek
konaklamasına uygundur.
Engelli Odaları: Dizaynları superior odalarla aynı olan bu odalarda engelli misafirlerin
rahat edebilmeleri için kapılar geniş tutulmuş ve banyolar özel olarak tasarlanmıştır.
Superior odalar ile aynı özellikte olan Superior Deluxe odalar 40 m2 büyüklüktedir.
Superior Deluxe odalarda termal su bulunmaktadır
Suite odaların büyüklüğü 72 m2’dir. Suit odalar yatak odası ve oturma odası içeren iki
odanın birleşimidir, oturma odasında banyo düzeneği olmayıp wc ve lavabo vardır. Yatak
odasında duş ve küvet vardır. Ayrıca kapsül kahve set-up mevcuttur.
Dublex Aile odaları 56 m2 büyüklüğündedir. Yatak odası içerisinde ayrı bir oturma bölümü
olan üst kat duş + frech yatak, alt kat duş + twin yataklı suit odalardır. Oda mefruşat
ve donanımı standart oda ile aynıdır, çay kahve set upı vardır, çift TV bulunmaktadır.
Özellikle çocuklu ailelerin konforu ön planda tutularak planlanmıştır.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Lobby'de Çay Saati (ücretsiz) (16:15-17:15)
Yarım Pansiyon
Sabah ve akşam yemekleri konsepte dahildir, bunun dışında alınan tüm yiyecek ve
içecekler ücretlidir.
Night Club girişi ücretsiz, içecekler ücretlidir.

SPA & SAĞLIK
SPA ve Wellness Merkezi 9.500 m2 olup aşağıdaki hizmetleri vermektedir.
SPA
Tekli masaj odaları, çiftli masaj odaları, shiatsu/thai masaj odası, hidroterapi masaj suiti,
cilt bakım odaları, vücut bakım odaları, ayurveda masaj odaları, sağlıklı yaşamak için
ideal kiloya sahip olmanıza yardım eden programlar, figürlü ve kaydıraklı çocuk havuzu.
Güzellik Merkezi
Cilt analizi, yüz bakımı, vücut bakımı, i̇ncelme/selülit tedavisi, antiaging tedavileri.
Ücretsiz SPA Hizmetleri
Fitness center, fin saunası, bio sauna, aromaterapi odası, Türk hamamları bay ve bayan
ayrı, tepideryum, şok duşları, macera duşları, kar çeşmesi, soyunma odaları, hidromasaj
sistemine sahip jakuziler, plates studiosu
Ücretli SPA Hizmetleri
Yüz/cilt bakımları, vücut bakımları, özel hamam terapileri, vıp suit kullanımı, bireysel
fitness danışmanlığı, tüm terapiler, tüm masajlar ve bakımlar, aile hamamları (toplam
8 adet, 4 tanesinde özel sauna ve kitchenette mevcuttur), Aliva Cafe, 3 ayrı bölgede
konumlandırılmış olan vitamin barlar, çamur bakımları.
ÇOCUK
Sincap Kulüp, 4-7, 8-12 ve 13-16 yaş grupları için hazırlanmış özel aktivitelerle hizmet
vermektedir.
TESİS HAKKINDA
Afyon’da, farklı beklentilere eksiksiz hizmet sunacak olan NG Afyon, Wellness &
Convention, SPA merkeziyle birlikte termal bir tesis olmanın yanı sıra, kongre turizmine
yönelik özellikleriyle de Afyon’u iş dünyasının yoğun olarak ziyaret ettiği noktalardan
birisi haline getirecek.
Tesiste üzeri açılabilen bayanlara özel yüzme havuzu, Bay bayan ve karma yüzme
havuzları, 9 adeti özel derecelendirmiş termal havuz olmak üzere toplam 15 havuz
bulunmaktadır.
Açık yüzme havuzu ve aqua park mevsim şartlarına göre hizmet vermektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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İKBAL THERMAL HOTEL & SPA
KONUM
Tesis Afyonkarahisar mevkiinde 115.000 m2 alan üzerine kurulu olup 286 odası
bulunmaktadır. Afyon merkeze 9 km, havaalanına 49 km, Ankara'ya 257 km, İzmir'e
347 km, İstanbul'a 461 km mesafede bulunmaktadır.
ODALAR
Deluxe odalar 28 m2 olup, maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk veya 3 yetişkin,
Aile odaları 55-60 m2 olup, maksimum 2 yetişkin + 2 çocuk veya 3 yetişkin + 1 çocuk
konaklamaya uygundur.
YİYECEK & İÇECEK
Sabah Kahvaltısı (07:00-10:00)
Öğle Yemeği (12:30-14:30)
Çay, Pasta İkramları (16:00-17:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Yarım Pansiyon
Sabah ve akşam yemekleri dahildir, bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler
ücretlidir.
Sigarasız ve alkolsüz sağlıklı yaşam sloganı ile artık süresiz olarak otelimizde alkollü
içecek servisi yapılmayacaktır. Sigara içilen alan ve odalar mevcuttur.
Tesiste alkolllü ürün servisi bulunmamaktadır.

Termal havuz ve hamam bölümlerini 06:30-22:30 saatleri arasında ücretsiz olarak
kullanabilirsiniz.
Herhangi bir misafir mağduriyeti olmaması adına, karışık yüzme havuzu, bayanlar
termal jakuzi, bayanlar yüzme havuzu ve ısıtmalı açık ve kapalı yüzme havuzları hizmet
vermeye devam edecektir.
1 adet bay-bayan (unisex) ortak kullanım kaydıraklı kapalı yüzme havuzu ( jakuzili)
1 adet bay-bayan (unisex) ortak kullanım ısıtmalı açık yüzme ve çocuk havuzu
1 adet bay-bayan (unisex) ortak kullanım açık termal havuz
1 adet bayan yüzme havuzu ( jakuzili)
1 adet kapalı çocuk havuzu
1 adet bayan termal havuz
1 adet bay termal havuz
1 adet bay hamam
1 adet bayan hamam
6 adet özel aile banyosu (termal jakuzi, hamam, dinlenme odası) (ücretli)
ÇOCUK
Çocuk oyun alanı ve çocuk kulübü 08:30-17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TESİS HAKKINDA
2000 yılında kurulan, 2013 yılında ise renevasyon geçiren tesisimiz; sizleri yılların
birikimiyle, konukseverliğe, termal mucizelere, konforun merkezine, güler yüzlü hizmete,
lezzetin doruğuna ve huzurlu bir tatile davet ediyor.

AKTİVİTELER
Canlı müzik sadece çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yapılmaktadır.
SPA & SAĞLIK
Termal Suyun Faydalı Olduğu Rahatsızlıklar:
Romatizmal hastalıklar, kireçlenme, deri hastalıkları, yumuşak doku romatizması, bel ve
boyun fıtığı gibi disk hastalıkları, tendon hastalıkları, safra kesesi, böbrek ve idrar yolu
hastalıkları, eklem sertlikleri, kırıklarda ortaya çıkan sorunlar, eklem hastalıkları sonrası
rehabilitasyon, mide ve bağırsak hastalıkları, nörolojik hastalıklar, kas hastalıkları,
bünyesel zayıflıkların giderilmesi, iltihabi hastalıklar, yarım vücut felçleri, strese bağlı tüm
rahatsızlıklar, saç dökülmesi sorunları, mide rahatsızlıkları, kısırlık sorunları.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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AKRONES THERMAL SPA CONVENTION SPORT HOTEL
KONUM
Tesis Afyon şehir merkezine 10 km, Afyon tren garına 9 km, Zafer Havalimanı'na
45 km mesafededir.
ODALAR
Deluxe odalar 20 ile 26 m2 büyüklüğünde küvetsiz duşa kabinli, french bed odalardır. Bu
odalara ilave yatak atılamaz.
Deluxe superior odalar 32 ile 39 m arasındadır.
2

Corner suit odalar 42 ile 47 m2 arasındadır. Corner Suit odalar 2 kişilik olup +1 kişi için
ek yatak açılmaktadır.
Junior suit odalar 50 m2'dir.

SPA & SAĞLIK
Türk hamamı (ücretsiz), termal havuz (ücretsiz), solaryum (ücretli), masaj (ücretli), jakuzi
(ücretsiz), buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), şok havuzu (ücretsiz), cilt bakımı
(ücretli), sauna (ücretsiz), kar çeşmesi (ücretsiz), macera duşları (ücretsiz), SPA Center
(ücretsiz).
Spa Merkezi'nde bayanlara özel bölümde 5 yaş üstü erkek çocuk alınmamaktadır.
ÇOCUK
Siz tatilinizin tadını doyasıya çıkarırken, çocuklarınız Kidrones Çocuk Kulübü’ nde güven
içerisinde eğlenceli ve faydalı vakit geçirebilecekler. 4-12 yaş arası çocukların kabul
edilebildiği Kidrones’te doğum günü kutlamaları, resim ve boyama etkinlikleri, mini disko
eğlenceleri, şovlar, çizgi film gösterimleri ve daha bir çok aktivite çocuklarınızı bekliyor.
TESİS HAKKINDA
Her köşesinde tarihi eserlerin size göz kırptığı, doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi birbirine
bağlayan, termal sularıyla tam bir şifa kaynağı olan Afyonkarahisar, Akrones’ le yeni bir
nefes alıyor.

Aile suit odalar 56 ile 67 m2 arasındadır.
Balayı suit odalar 68 ile 80 m2 arasındadır.
Tüm suit odalarda termal su bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00)
Vital Bar (09:00-22:00) (Aperatif yiyecek ve içecek)
Öğle Yemeği (12:30-14:00)
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Pasta ve İçecek Servisi (07:00-00:00)
Lobby Lounge 24 saat hizmet vermektedir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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KOREL THERMAL RESORT CLINIC & SPA
KONUM
Afyonkarahisar - Kütahya Karayolu üzerinde 120.000 m² açık alan, 50.000 m² kapalı
alanıyla tesis; şehir merkezine 13 km, Zafer Havaalanı'na 45 km uzaklıkta yer almaktadır.
ODALAR
Standart odalar 28 m2'dir. Maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur.
Engelli odaların banyoları özel olarak dizayn edilmiş olup, standart odalarla aynı
özelliklere sahiptir.
Teras Suit odalar 52 m2'dir. Maksimum 4 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur.
2 yatak odası ve banyodan oluşmaktadır.
Corner Suit odalar 45 m2' dir. Maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur.
1 yatak odası ve banyodan oluşmaktadır.
Junior Suit odalar 59 m ' dir. Maksimum 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur.
1 Oturma Odası+1 Yatak Odası ve banyodan oluşmaktadır.
2

AKTİVİTELER
Tesis tarafından belirli günlerde canlı müzik yapılmaktadır.
SPA & SAĞLIK
Spa merkezi, kişisel bakım ve dinlenme ihtiyaçlarını, konusunda uzman ekibi ve
teknolojik üniteleri ile gerçekleştirmektedir. Termal su cenneti olan Afyon'un suyu
kullanılarak SPA'da, termal havuzlar, yüzme havuzları, Türk hamamı, sauna jakuzi, buhar
banyoları, kuaför, masaj odaları, bitki banyoları, çamur banyoları, cilt ve vücut bakımları
ile zayıflama üniteleri hizmet vermektedir.
ÇOCUK
Mini Club 04-12 yaş çocuklar için günün belirli saatlerinde hizmet vermektedir.
Oyun bahçesi mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Fizik tedavi ve rehabilitasyon, hidroterapi (su tedavileri) ve kaplıca kür tedavileri alanında
hizmet veren Korel Thermal Resort Clinic & Spa bilimsellik ve saygınlıkla kişiye özgü
tedavi seçenekleri sunuyor...

YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00) (açık büfe)
Öğle Yemeği (12:30-14:00) (ücretli)
Çay Saati (16:00-17:00)
Kır Evi (17:00-23:45) (ücretli)
Akşam Yemeği (19:00-21:30) (açık büfe)
Yarım Pansiyon
Sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri dışında alınan yiyecekler ücretli. Tesis genelinde
alınan tüm içecekler ücretli. A la carte restoran rezervasyonlu ve ücretli.
Alkollü içeçek servisi yapılmamaktadır.
Mercan A'la Carte Restoran (Uluslararası Mutfak) menü üzerinden ücretlendirilir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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GAZELLE RESORT & SPA
KONUM
Gazelle Resort & Spa Otel, Bolu Karacasu mevkiinde 150.000 m2 alana kurulmuş
olup toplam 190 odası bulunmaktadır. Bolu Şehir merkezine 5 km, Sabiha Gökçen
Havalimanı'na 230 km, Esenboğa Havalimanı’na 200 km mesafededir.

AKTİVİTELER
Otelde; bisiklet (ücretli), bilardo (ücretli), sinema (ücretsiz), yoga (ücretli), konsol oyunları
(ücretli), tenis, masa tenisi (ücretsiz), langırt (ücretli), oyun salonu (ücretli), tenis sahası
ışıklandırması (ücretli), basketbol, canlı müzik, mini futbol (ücretsiz) bulunmaktadır.

ODALAR
Superior Odalar (30 m2): 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur.
Superior Balkonlu Odalar (30 m2): Maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk
konaklamasına uygundur.

SPA & SAĞLIK
Silva SPA Merkezi her gün 08:00-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
SPA merkezinin misafirleri 12 yaş ve üzeri olmalıdır. 18 yaşın altındaki misafirler
bakımlardan ancak ebeveyn gözetimi altında yararlanabilir.

VIP Odalar (40 m2): Maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına
uygundur. Televizyon koltuğu ve yatak odasından oluşan büyük oda şeklindedir.

Tesiste; masaj (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz), tuz odası (ücretsiz), kar çeşmesi
(ücretsiz), jakuzi (ücretsiz), SPA center (ücretli), dinlenme alanı, macera duşları
(ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), fitness (ücretsiz), sauna (ücretsiz), şok havuzu (ücretsiz),
Türk hamamı (ücretsiz) mevcuttur.

Corner Suite Odalar (100 m2): Maksimum 5 yetişkin veya 4 yetişkin 1 çocuk
konaklamasına uygundur. 2 yatak odası + 1 salon + 2 banyo şeklindedir.
Wide Suite Odalar (60 m2): Maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına
uygundur.

HAVUZ & PLAJ
Tesiste açık ve kapalı havuzlar, sıcak havuzlar, jakuzi, bayanlar havuzu, çocuk havuzu
bulunuyor.

Odalarda; split klima, terlik, duş perdesi, telefon (ücretli), uyandırma servisi, duş, oturma
grubu, banyo, tıraş/makyaj aynası, LCD TV, mini bar (ücretli), çalışma masası, kablosuz
internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz), merkezi klima, halı zemin, buklet banyo ürünleri,
elbise dolabı, küvet, merkezi ısıtma, saç kurutma makinesi, oda servisi (ücretli), uydu
yayını bulunmaktadır.

ÇOCUK
Mini Club 04-12 Yaş arası çocuklar için hizmet vermektedir. Çocuklarınız için otelde
oyun odası, çocuk havuzu, bebek büfesi dışında bebek bakım odası da mevcut.

YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon
Açık Büfe Sabah Kahvaltısı (07:00 - 10:00)
Lobby Bar (08:00 - 00:00)
Gazelle Gölcük Restaurant (ücretli) (08:00 - 00:00)
Snack Bar (08:00 - 19:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 15:00)
Açık Büfe Akşam Yemeği (19:00 - 22:00)
Disco Bar (23:00 - 02:00)

TESİS HAKKINDA
Gazelle Resort & SPA Otel, "SPA" konseptiyle misafirlerin beklentilerinin üzerinde üstün
hizmet kalitesi sunuyor. İş yaşamınızın stresinden kurtulmak, şehrin koşuşturmasından
uzaklaşmak, sağlığınıza ve güzelliğinize hak ettiği önemi gösterirken doğanın içinde
rahatlamak artık çok zor değil.

Sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde
alınan tüm içecekler ücretli. A la carte restoran rezervasyonlu ve ücretli. Lobi bar ücretli.
Otele 7 km mesafede bulunan göl kenarı restoran ücretli. Mini bar günlük olarak yenileniyor.
Şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli),
night club (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), nargile (ücretli), diyet büfesi (ücretsiz)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Bakıcı (ücretli), oyun bahçesi, çocuk büfesi, mini club bulunmaktadır.

Otelde; engelli rampası, otopark (açık), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz),
hemşire (ücretli), çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli), havalimanı transferi
(ücretli), market (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), ütü servisi (ücretli), kuaför (ücretli),
kuru temizleme (ücretli), araç kiralama (ücretli), doktor (ücretli), emanet kasa (ücretsiz)
olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.
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BOLU TERMAL
KONUM
Otel, Ankara Esenboğa Havalimanı'na 190 km, Abant Gölü'ne 43 km uzaklıktadır.
ODALAR
Otelde 72 adet standart, 5 adet süit olmak üzere toplam 77 oda bulunmaktadır.
Standart Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, jakuzi, laminant zemin, çay-kahve seti mini
bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), parke zemin,
banyo, kablosuz internet (ücretsiz), LED TV bulunmaktadır.
Süit Odalar (40 m²): Odalarda; kablosuz internet (ücretsiz), parke zemin, LED TV, duş,
uydu yayını, saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), minibar (ücretli), oda servisi (ücretli)
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Ana restoran 550 kişilik olup her akşam canlı müzik eşliğinde hizmet vermektedir.
Botanik Restaurant (250 kişi kapasiteli)
Lobby ve Havuz Bar (Yerli-yabancı içecekler ve meyve kokteyl)
AKTİVİTELER
Tesiste, Termal otel sahası, Yadigöller sahası, Aladağlar sahası olmak üzere 3 adet futbol
sahası bulunmaktadır.Tenis (ücretsiz), dart (ücretsiz), masa tenisi (ücretsiz) mevcuttur.
SPA & SAĞLIK
Termal sağlık kulübü 08:00-20:00 arasında hizmet vermektedir. Bünyesinde, termal
havuz, termal banyolar, yüzme havuzu, jakuzi, sauna, buhar banyosu, çocuk havuzu,
masaj ünitesi, fitnesscenter, vitamin restaurant& bar gibi hizmetler bulunmaktadır.
HAVUZ & PLAJ
Tesiste; kapalı havuz ve kapalı çocuk havuzu mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Ankara ve İstanbul arasında doğası bozulmamış yeşili, gölleri, termal suları ve zengin
aktiviteleri ile gerçek bir turizm ve tatil cennetidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

NARVEN TERMAL KASABA
KONUM
Otel; Abant'a 35 km, Bolu'ya 7 km, Bolu Otogarı'na 9 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
1+1 Daireler: 4 kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
1 yatak odası ve 1 salondan oluşmuştur. Odalarda termal su küveti ve ayrıca tam
donanımlı mutfak mevcuttur.
2+1 Daireler: 6 kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
1 yatak odası, 1 çocuk odası ve 1 salondan oluşmuştur. Odalarda termal su küveti ve
ayrıca tam donanımlı mutfak mevcuttur.
YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon: Kahvaltı (07:30-10:30), Akşam Yemeği (19:00-22:00)
Türk ve dünya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini özel sunum eşliğinde ve günün her
saatinde a la carte restoranda tadabilirsiniz. Otelde alkollü içecek satışı yapılmamaktadır.
Şişeli içecekler, taze sıkılmış meyve suları ve Türk kahvesi ücretlidir.
SPA & SAĞLIK
Ücretsiz Hizmetler: Tuz odası, Türk hamamı, termal havuz, dinlenme alanı, buhar
banyosu, fitness, şok havuzu, sauna, kar çeşmesi, macera duşları
Ücretsiz Hizmetler: Güzellik merkezi, cilt bakımı, SPA center, masaj
HAVUZ & PLAJ
Tesiste kaydıraklı havuz, kapalı havuz, kapalı çocuk havuzu mevcuttur. Tesiste açık
havuz bulunmamaktadır. Bay bayan havuzları ayrı kullanılmaktadır.
ÇOCUK
Tesiste; çocuk havuz aktivitesi, mama sandalyesi (ücretsiz), çocuk büfesi, mini club,
çocuk kaydırağı, oyun bahçesi mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
450.000 m2 alanda, 1.200 m uzunlukta ve 400 m genişlikteki büyük bir arazide yükselen
Narven Termal Kasaba, adına uygun olarak doğa ile uyumlu bir şekilde projelendirilmiştir.
İhtiyacınıza göre tesisteki doktor, güzellik salonu, market hizmetlerini kullanabilirsiniz.
Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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MURAT REİS AYVALIK

MARIGOLD THERMAL & SPA HOTEL
KONUM
Bursa-Çekirge mevkiinde bulunan tesis, 9.820 m2 alana kuruludur ve 120 odası
bulunmaktadır. Tesis şehir merkezinde olup Yenişehir Havalimanı’na 45 km mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar (22-27 m2): İki ayrı yatak (twin bed) veya büyük geniş tek yatak
(French bed) mevcuttur. Odalarda; uydu yayını, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi,
telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), küvet, LCD TV, parke zemin, merkezi ısıtma, banyo,
su ısıtıcısı, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, kasa (ücretsiz), buklet banyo
ürünleri bulunmaktadır.
Aile Odaları (40 m2): Ara kapılı 2 oda şeklindedir. Maksimum 4 yetişkin veya 2 yetişkin
+ 2 çocuk konaklamasına uygundur. Odalarda; uyandırma servisi, kablosuz internet
(ücretsiz), parke zemin, kasa (ücretli), küvet, buklet banyo ürünleri, uydu yayını,
saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo-tuvalet (ortak kullanım), su ısıtıcısı, telefon
(ücretli), merkezi ısıtma, mini bar (ücretli), oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
Junior Süit Odalar (35 m2): Maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına
uygundur. Junior Süitlerde çalışma masası, çalışma masası telefonu, ütü masası,
saç kurutma makinesi, uydu yayını, uyandırma servisi, merkezi ısıtma, LCD TV, kasa
(ücretli) parke zemin, kablosuz internet (ücretli), küvet, mini bar (ücretli), buklet banyo
ürünleri, çay-kahve seti, su ısıtıcısı, banyo, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı / Yarım Pansiyon
Kahvaltı (Hafta İçi) (06:30 - 10:00)
Kahvaltı (Hafta Sonu) (07:00 - 11:00)
Oba Bar Ücretli (10:00 - 01:30)

Mumm Roof Restaurant & Bar
A la carte restaurant menü üzerinden ücretlendirilmektedir.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Tesiste; termal havuz (85 m2), SPA center (ücretli), jakuzi, geleneksel Türk hamamı
(55 m2), sauna, buhar odası, şok duşu, macera duşu, fitness merkezi, aile hamamı
(3 adet), masaj, cilt bakımı (ücretli), dinlenme alanı mevcuttur. (0-10 yaş arası çocukların
termal havuza girmesi yasaktır.)
HAVUZ & PLAJ
Tesisin kapalı 2 adet termal havuzu bulunmaktadır. Sessiz alanı 16 yaş altının, genel
alanları ise 3 yaş altının kullanımı yasaktır. Jakuzili termal ve şok havuzunda keyifli günler
geçirebilirsiniz. Termal SPA’mızın ortak kullanım alanları, hamamlar dahil olmak üzere
bay-bayan karışıktır ve alınacak tüm özel hizmetler için rezervasyon zorunludur.
TESİS HAKKINDA
Marigold Thermal & SPA Hotel, benzersizliğini termal terapi geleneğinden, konumunu
şehrin kalbinden, adını Uludağ eteklerindeki Kadife çiçeklerinden alıyor. Marigold
Thermal & SPA Hotel’de beş yıldız konforu ve butik otel sıcaklığı bambaşka bir otelcilik
anlayışında buluşuyor. Standart otel anlayışından uzak, özgün ve huzurlu bir şehir oteli…
Otelde; ütü servisi (ücretli), otopark (açık), market (ücretli), doktor (ücretli), berber
(ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), emanet
kasa (ücretli), kuaför (ücretli), çamaşırhane (ücretli), toplantı salonu (ücretli), uyandırma
servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.

Oda + Kahvaltı konaklamalarda sadece sabah kahvaltısı ücretsiz olup gün içerisinde
alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

Evcil hayvan kabul edilmez.

Kahvaltı (Hafta İçi) (06:30 - 10:00)
Kahvaltı (Hafta Sonu) (07:00 - 11:00)
Akşam Yemeği (18:00 - 20:30)
Oba Bar Ücretli (10:00 - 01:30)
Yarım pansiyon konaklamalarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm
yiyecekler ücretli. Tesis genelinde tüm içecekler ücretli.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

260 I BURSA

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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MURAT REİS AYVALIK

TIARA TERMAL & SPA HOTEL
KONUM
Bursa'nın tarihi semti Çekirge'de konumlanmış Tiara Termal & SPA Hotel'in
toplam 145 odası bulunmaktadır. Yenişehir Havaalanı 42 km, Feribot Limanı 22 km,
Uludağ 28 km, Zafer Plaza 4 km, Koza Han 4,5 km, Kapalı Çarşı 4,5 km, Korupark AVM
8 km mesafededir.
ODALAR
Eco Oda (17-21 m2): Maksimum 2 kişi konaklayabilir. Odalarda; uydu yayını, duş,
çay-kahve seti, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi
(ücretli), küvet, halı zemin, LCD TV, banyo, split klima, su ısıtıcısı, bornoz, kablosuz
internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.
Standart Odalar (21-29 m2): Maksimum 3 kişi konaklayabilir. Odalarda; kablosuz
internet (ücretsiz), halı zemin, bornoz, saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı, telefon (ücretli),
mini bar (ücretli), oda servisi (ücretli), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.
Junior Süitler (35-47 m2): Maksimum 4 kişi konaklayabilir. Odalarda; saç kurutma
makinesi, bornoz, telefon (ücretli), LCD TV, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz),
halı zemin, çay-kahve seti, su ısıtıcısı, küvet, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.
Superior Oda (32 m2): Jakuzilidir, maksimum 3 kişi konaklayabilir. Odalarda; telefon
(ücretli), bornoz, LCD TV, halı zemin, kablosuz internet (ücretsiz), kasa (ücretsiz),
çay-kahve seti, oda servisi (ücretli), saç kurutma makinesi, banyo, su ısıtıcısı
bulunmaktadır.

SPA & SAĞLIK
Serenity Termal & SPA’ da güzellik, sağlık ve şifa; doğal termal su ile konuklarına
sunuluyor. Mineral ve elementlerle zenginleşen bu termal su ile taçlanmış
300 m2‘lik havuz, farkını ortaya koyuyor. Vücudunuzu arındırmak ve sağlıklı bir yaşam
için ihtiyacınız olan geleneksel Türk hamamları, sauna, buhar banyosu, masaj (ücretli),
fitness salonu ayrıcalıkları Serenity Termal & SPA’ da bulunuyor.
TESİS HAKKINDA
Tiara Termal & SPA Hotel, farklı tarzıyla ayrıcalıklı bir konaklama keyfi yaşatıyor.
Tiera Termal & SPA Hotel'de; termal su kullanımı, kapalı havuz imkanı, geleneksel tarzda
kahvaltı ve a la carte restoranda yerel ve uluslararası yemek servisi sizleri bekliyor.
Toplantı ve organizasyon salonlarımızda (2 adet) dünya mutfaklarından örnekler ve
kusursuz hizmet anlayışı ile özel davetlerinizi keyifle yaşayın veya her türlü modern teknik
ekipman ve donanım eşliğinde kaliteli servisi ve misafir memnuniyetini önemseyerek
yarattığımız pozitif yaklaşımlarımızla iş toplantılarınızı gerçekleştirin.
Otelde; engelli rampası, genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme
(ücretli), çamaşırhane (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Executive Spa Küvetli Odalar (35-49 m2): Jakuzilidir, maksimum 3 kişi konaklayabilir.
Odalarda; telefon (ücretli), su ısıtıcısı, halı zemin, çay-kahve seti, LCD TV, kasa (ücretsiz),
kablosuz internet (ücretsiz), banyo, saç kurutma makinesi, bornoz, oda servisi (ücretli)
bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Kahvaltı (07:00 - 10:30)
Sadece sabah kahvaltısı ücretsiz olup gün içerisinde alınan tüm yiyecek ve içecekler
ücretlidir.
Tivona Restaurant / Türk ve Uluslararası Mutfak (Menü üzerinden ücretlendirilir.)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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DİVAN BURSA
KONUM
Divan Bursa Kükürtlü Mevkii'nde bulunan tesis 105 odalı olup Bursa şehir merkezine
3 km, Uludağ’a 30 km, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezine 1 km, Mudanya feribotuna
23 km, şehirlerarası otobüs terminaline 10 km, metro istasyonuna 500 m mesafededir.
ODALAR
Odalar 30-45 m2 arasındadır. 12 m2 balkonu bulunmaktadır. Şehir ve bahçe manzaralı
olarak konumlandırılmıştır.
YİYECEK & İÇECEK
Sabah Kahvaltısı (06:00-10:30)
Öğle Yemeği (12:00-16:00) Divan Pub
Akşam Yemeği (18.00-23.00) Divan Pub

Divan Pub Restoran (Uluslararası Mutfak) menü üzerinden ücretlendirilir.
AKTİVİTELER
Tesisin belirlemiş olduğu zamanlarda canlı müzik yapılmaktadır.

262 I BURSA

Spa kullanım standartları gereğince Pazartesi ve Cuma günleri 0-12 yaş arası çocuk
kullanımına kapalıdır. Cumartesi ve Pazar günleri sadece 6-12 yaş arası çocuklar
yanlarında velileri olması koşulu ile kabul edilebilmektedir.
Termal havuzlara 12 yaş altında çocuk kabul edilmemektedir.
Tesisteki termal su gerçek kaynağından hizmet vermektedir.

Oda Kahvaltı
Sadece sabah kahvaltısı ücretsiz olup gün içerisinde alınan tüm yiyecek ve içecekler
ücretlidir.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

SPA & SAĞLIK
Spa Merkezi & Fitness alanı 4.000 m2 olup 1 adet termal havuz ve bay-bayan için ayrı
Türk Hamamı mevcut.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

TESİS HAKKINDA
1956 yılında Divan İstanbul oteli ile turizm dünyasına adım atan Divan oteller grubu
"İpek Yolu"nda yeni bir halka ile kaplıcalar diyarı Kükürtlü'de farklı mimarisi ile İstanbul
markasını Bursa'lılar ile buluşturmuş olmanın keyfini sürüyor.
Tesiste 1 adet açık havuz (yaz dönemi) ve 1 adet kapalı termal havuz bulunmaktadır.
Divan Bursa'da toplantılarınızın başarılı olması için her türlü teknik ekipman
bulunmaktadır. Çok amaçlı toplantı ve konferans mekanları ile 190 kişiye kadar misafir
ağırlayan otelimiz, sizin başarınız için her türlü imkanı sunmaktadır. Her ihtiyacınıza
uyabilecek 9 adet toplantı salonu, profesyonel ses sistemleri, yüksek teknoloji projeksiyon
sistemleri ve hızlı internet çözümleri ile gerçekleşecek toplantı ve konferanslarınız
için ideal bir mekandır. Konaklamalı toplantılarınızda ise konforlu odalarda günün
yorgunluğunu atarak rahatlamanızı sağlayacak imkanları bulabilirsiniz.
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MURAT REİS AYVALIK

MERCURE BURSA THE PLAZA THERMAL & SPA HOTEL
KONUM
Çekirge semtinde yer alan Mercure Bursa The Plaza Thermal & Spa Hotel, şehrin nezih
semtindeki Atatürk Müzesi ve City Park'a yürüme mesafesindedir.

SPA & SAĞLIK
Tesiste; termal havuz (ücretsiz), güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli), masaj
(ücretli), cilt bakımı (ücretli) mevcuttur.

ODALAR
Superior Odalar (35 m2): Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli),
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), halı zemin, LCD TV, çalışma
masası, banyo, oturma grubu, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su ısıtıcısı, bornoz,
kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, kasa (ücretsiz), terlik, buklet banyo ürünleri
bulunmaktadır.

Termal havuza ve SPA alanlarına haşema ve / veya tam vücut mayosu ile girmek yasaktır.
6 Yaşından küçük misafirler SPA alanını kullanamazlar.

Deluxe Odalar (35 m2): Panoromik şehir manzarasına sahiptir. Odalarda; uyandırma
servisi, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, halı zemin, tıraş/makyaj aynası,
bornoz, duş, oturma grubu, buklet banyo ürünleri, terlik, uydu yayını, saç kurutma
makinesi, LCD TV, banyo, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), elbise dolabı, mini bar (ücretli),
çalışma masası, oda servisi (ücretli), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.
Deluxe Köşe Odalar (40 m2): Odalarda; terlik, duş, saç kurutma makinesi, bornoz, elbise
dolabı, telefon (ücretli), uydu yayını, uyandırma servisi, LCD TV, kablosuz internet
(ücretsiz), tıraş/makyaj aynası, çalışma masası, kasa (ücretsiz), merkezi klima, mini bar
(ücretli), halı zemin, buklet banyo ürünleri, çay-kahve seti, oturma grubu, su ısıtıcısı,
banyo, oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

Hijyen kuralları gereği dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır.
TESİS HAKKINDA
Konforlu bir odada, geniş Bursa vadisi manzarası sizi bekliyor. Modern dekorasyona
sahip odalar, konfor ve teknolojinin kusursuz bir birleşimini sunar. Tarihi semt, turistik
yerler, antika, hediyelik eşya ve ünlü kumaşlarıyla tipik şehir pazarları, BUTTİM Kongre
ve Fuar Merkezi, otelden araçla birkaç dakikalık mesafededir.
Otelde; araç kiralama (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), otopark
(kapalı), toplantı salonu (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

YİYECEK & İÇECEK
Sadece Oda / Oda + Kahvaltı
Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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RAMADA BURSA ÇEKİRGE TERMAL & SPA
KONUM
Ramada Bursa Çekirge, Bursa (Osmangazi) bölgesinde, Bursa Kültür Parkı Açık Hava
Tiyatrosu'na 5 dk sürüş mesafesinde, şehir merkezine 3 km, Uludağ'a 30 km'dir.
ODALAR
Standart Odalar (25 m²): Odalarda; çift kişilik tek yatak veya tek kişilik iki ayrı yatak, uydu
yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda
servisi (ücretli), halı zemin, LCD TV, çalışma masası, merkezi ısıtma, banyo, uyandırma
servisi, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima, kasa (ücretsiz), terlik, buklet banyo
ürünleri bulunmaktadır.
Corner Odalar (Köşe Oda 28 m²): Odalarda; uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz),
merkezi klima, parke zemin, tıraş/makyaj aynası, duş, buklet banyo ürünleri, terlik, uydu yayını,
saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, su ısıtıcısı, telefon (ücretli), merkezi ısıtma,
elbise dolabı, mini bar (ücretli), çalışma masası, çay-kahve seti, oda servisi (ücretli),
kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.
Connection Aile odası : Connection odalar birbiriyle bağlantılı iki standart oda
niteliğindedir. Biri tek geniş yataklı , diğeri iki ayrı olup herbiri 25 metrekaredir.
Süit Odalar (65 m²): 1 yatak odası, 1 oturma odası, 2 banyo (biri jakuzili) ve
geniş bir terastan oluşur. Otelin en üst katında konumlandırılmıştır. Odalarda;
terlik, duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, telefon (ücretli), uydu yayını,
uyandırma servisi, merkezi ısıtma, LCD TV, kablosuz internet (ücretsiz), parke
zemin, tıraş/makyaj aynası, çalışma masası, kasa (ücretsiz), merkezi klima, mini bar
(ücretli), buklet banyo ürünleri, çay-kahve seti, oturma grubu, su ısıtıcısı, banyo,
oda servisi (ücretli) bulunmaktadır.

- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)
SPA & SAĞLIK
Tesiste; fitness, SPA center, masaj (ücretli), Türk hamamı, VIP Hamamlar (ücretli)
mevcuttur.
Ramada Bursa Çekirge'nin 1.000 metrekarelik alana yayılan SPA Merkezi'nde, huzur
verici bir ortamda rahatlayıp yenilenebilirsiniz.
HAVUZ & PLAJ
Tesiste kapalı havuz ve termal havuz mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Merkezi konumuyla Ramada Worldwide'ın güvenilir, konuksever ve profesyonel
standartlarını sağlayan otel, iş ya da tatil konaklamalarınızda ihtiyacınız olan konforu
sunar.
Otelde; otopark (açık), araç kiralama (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet
(ücretsiz), emanet kasa (ücretli), havalimanı transferi (ücretli), toplantı salonu (ücretli)
olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Hafta İçi Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Hafta Sonu Kahvaltı (07:00 - 11:00)
Oda kahvaltı konaklamalarda; sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecekler ücretli.
Tesis genelinde alınan tüm içecekler ücretli.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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BB ÇELİK PALACE BURSA
KONUM
Otel Yenişehir Havalimanı'na 51 km, Atatürk Stadyumu'na 2 km, Bursa Ulu Cami'ne
3 km uzaklıktadır.
ODALAR
Premium Odalar , Superior Odalar, Junior Süitler
Odalarda; saç kurutma makinesi, oda servisi, split klima, banyo, mini bar, telefon, duş,
kablosuz internet, TV, oda kasası bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı (07:00 - 10:30)
Yarım Pansiyon konseptinde akşam yemekleri set menü şeklindedir.
Tesis alkolsüz hizmet vermektedir.
AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Fitness, hamam, sauna, termal havuz
Ücretli Aktiviteler: Jakuzi, masaj, spa
SPA & SAĞLIK
Açık ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı bulabilirsiniz. Tesis
içerisinde yer alan SPA, jakuzi ve masaj hizmetlerinden faydalanarak rahatlayabilir ve
kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz.
ÇOCUK
Tesiste çocuk kulübü mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Ücretsiz Olanaklar: Ütü servisi, sauna, spor salonu, buhar odası, hamam, açık havuz,
internet bağlantısı-kablosuz, 24 saat resepsiyon, iş merkezi, kapalı havuz, doktor, çocuk
havuzu, mescit, çocuk kulübü, SPA merkezi, asansör, bagaj odası, tesise ait otopark
Ücretli Olanaklar: Servis, çamaşırhane, saç bakım, bar, döviz alım / satım, emanet kasası,
araba kiralama servisi, restoran, kuru temizleme

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

ALMIRA HOTEL THERMAL SPA & CONVENTION CENTER
KONUM
Bursa şehir merkezinde bulunan tesis, Mudanya Feribot İskelesi'ne 25 km, Uludağ'a
35 km, Yenişehir Havaalanı'na 40 km mesafededir.
ODALAR
Presidental Suite, Deluxe King Suite, Corner Deluxe Room, Superior Business Room,
Deluxe Suite, Grand Superior Family Suites, Family Room, Connect Room, Superior
Queen Room, Superior Room, Non-Smoking Room, Ottoman Square Room
Konuklar, odalarında yeni teknoloji televizyonlar ile telefon ekranlarını TV ekranına
yansıtabilir, diledikleri video ya da filmi ücretsiz internet hizmetinden yararlanarak
izleyebilir.
YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı: Sabah kahvaltısı zengin açık büfe şeklindedir.
Yarım Pansiyon: Sabah kahvaltısı zengin açık büfe, akşam yemekleri set menü veya açık
büfe şeklindedir. (Tüm içecekler ücretlidir.)
AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Oyun salonu, langırt, dart, sinema, bilardo, aerobik-step
SPA & SAĞLIK
Blu Wellness SPA’da genel kullanım Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, fitness center,
jakuzili kapalı havuz olanakları bulunuyor.
ÇOCUK
Çocuk Kulübü, oyun salonu, sinema salonu, çocuklara özel animasyon, sürpriz hediyeler.
TESİS HAKKINDA
Ücretli Hizmetler: Tüm alkollü ve alkolsüz içecekler, odalarda mini bar, telefon,
masaj, kuaför, kuru temizleme, bebek bakım servisi, kişiye özel Türk hamamı
(Özel dönemler hariç)
Otelde business center bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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GÖNLÜFERAH CITY HOTEL
KONUM
Gönlüferah City Hotel; Bursa-Çekirge bölgesinde bulunmaktadır. Yenişehir Havaalanı’na
65 km mesafededir.
ODALAR
Superior Odalar (22-24 m²): Superior odalar cadde manzaralı olup tüm odalar Fransız
balkonludur.
Deluxe Odalar (24-26 m²); Deluxe odalar ova manzaralı olup, tüm odalar Fransız
balkonludur.
Tüm odalarda; LCD TV, kablosuz internet, mini bar (ücretli), kasa, saç kurutma makinesi,
VRF klima sistemi, telefon, 24 saat oda servisi bulunmaktadır. Odalarda bulunan
koltuklar ilave yatağa veya TV koltuğuna dönüşebilecek şekilde dizayn edilmiştir.
YİYECEK & İÇECEK
Oda kahvaltı konaklamalarda sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler
ücretlidir. Sabah Kahvaltısı (06:30 - 10:30) (Hafta içi) / (06:30 - 11:00) (Hafta sonu)
Yarım Pansiyon konaklamalarda akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler
ücretlidir. Sabah Kahvaltısı (06:30 - 10:30) (Hafta içi) / (06:30 - 11:00) (Hafta sonu)
Akşam Yemeği (19:00 - 23:00) Sabah kahvaltısı açık büfe, akşam yemekleri set menü
şeklindedir.
AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: İnternet cafe, TV salonu Ücretli Aktiviteler: Disco, masaj, SPA
ÇOCUK
Tesiste çocuk kulübü, çocuk parkı ve bebek bakımı (ücretli) mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Ücretsiz Hizmetler: Vale servisi, bagaj odası, gazete, tesise ait otopark, internet
bağlantısı-kablosuz, 24 saat resepsiyon, lobi, spor salonu, emanet kasası, Türk hamamı
Ücretli Hizmetler: Özel aile hamamları (ücretli), SPA kullanımları (masaj, kese,
köpük vb) (ücretli), toplantı salonu, hediyelik eşya mağazası, oda servisi,
bebek/çocuk bakım servisi, servis (ücretli), tesis dahilinde dükkan, çamaşırhane,
saç bakım, araba kiralama

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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GÖNLÜFERAH THERMAL & SPA HOTEL
KONUM
Gönlüferah Thermal Hotel, Bursa-Çekirge Mevkiinde konumlanmış olup tesiste toplam
70 oda bulunmaktadır. Havaalanına 45 km mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar (18-22 m2): 2 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur.
Odalarda duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini bar (ücretli), telefon (ücretli), küvet,
zemin halı, LCD TV, banyo, oda servisi (ücretsiz), uyandırma servisi, su ısıtıcısı, merkezi
klima, kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.
Ekonomik Oda (18 m2) Standart odaların tüm özelliklerine sahip.
Deluxe Oda (24 m2) Standart odaların tüm özelliklerine sahip, yenilenmiş oda.
Şehzade Odaları (26 m2): Maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya
uygundur. Odalarda duş, banyo, elbise dolabı bulunmaktadır.
Sultan Odaları (32 m2): 3 yetişkin veya 3 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur.
Odalarda duş, banyo, elbise dolabı bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00 - 10:00), Öğle Yemeği (12:00 - 14:00), Akşam Yemeği (19:00 - 23:00)
Oda Kahvaltı; Sabah kahvaltısı dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Yarım Pansiyon; Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecek ve
içecekler ücretlidir.
Tam Pansiyon; Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği dışında alınan tüm
yiyecek ve içecekler ücretlidir.
Gönlüferah 1890 A la Carte Restaurant - Türk ve Dünya Mutfağı
SPA & SAĞLIK
Tesiste termal dinlenme havuzu (ücretli), özel aile hamamları (ücretli), SPA kullanımları
(masaj, kese, köpük vb) (ücretli), Türk hamamı (ücretsiz) bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Ücretsiz Hizmetler: Genel alanlarda kablosuz internet, emanet kasa, uyandırma servisi
Ücretli Hizmetler: Ütü servisi, kuru temizleme, çamaşırhane
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

266 I BURSA

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

1

setur.com.tr

MURAT REİS AYVALIK

TRİLYALI BUTİK OTEL
KONUM
Osmanlı tarzı, bugünün modern yaşam felsefesi ile birleşti ve Bursa’nın tarihi kasabası
Trilye’de yeniden şekillendi. Seçkin mimarisi ile ışıldayan Trilyalı Otel, Trilye sahilinde
konumlanan muhteşem deniz manzarasına sahip eşsiz bir Osmanlı yalısıdır.
ODALAR
Trilyalı Otel'in bünyesinde 20 standart oda, 2 süit oda, 2 roof deluxe oda olmak üzere
toplam 24 konuk odası bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
Misafirlere ev ortamının sıcaklığını yaşatan odalarda teknolojik yenilikler konforla,
lüks şehir yaşamının gerekleri ise huzur ve kişiye özel hizmet ile buluşuyor.
Kusursuz servis, güleryüzlü hizmet, konfor ve misafirlerin memnuniyeti, Trilyalı Otel’in
en öncelikli değerleri arasında.

Süit Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini bar (ücretli),
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), LCD TV, çalışma masası,
banyo, split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz),
terlik, buklet banyo ürünleri bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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MONTANIA TOWN
KONUM
Tesis, Bursa merkeze 15 km mesafede konumlanmaktadır.
ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, saç kurutma makinesi, çalışma masası,
banyo, split klima, uyandırma servisi bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
TESİS HAKKINDA
Mudanya'nın merkezinde, sanayi bölgelerine ve alışveriş merkezlerine yakın bölgede bir
konuma sahip olan Montania Town Hotel Mudanya, çevre ile bütünleşen konsepti ve her
iki feribot terminaline yakınlığından dolayı İstanbul’a en yakın Bursa oteli konumundadır.
Tatil veya iş amaçlı konaklayan tüm misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde
dekore edilmiş olan Montania Town Hotel Mudanya, şehir gürültüsünden uzak, çevre
güzelliklerinin hakim olduğu Mudanya’ya konfor ve güven katmaktadır.
Otelde; otopark (açık), kuru temizleme (ücretli), emanet kasa (ücretli), çamaşırhane
(ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

MONTANIA SPECIAL CLASS
KONUM
Montania Special Class Hotel, Mudanya merkeze 2 dakika, Kabataş-Mudanya deniz
terminaline 80 m, Yenikapı-Bursa feribotuna 3 km, Trilye kasabasına 12 km, Bursa
merkeze 20 km mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, saç kurutma makinesi,
çalışma masası, banyo, split klima, uyandırma servisi bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Şişeli içecekler (ücretli), açık restoran, Türk kahvesi (ücretli)
TESİS HAKKINDA
Tarihi dokusu korunarak yenilenmiş 32 odası ile hizmet veren Montania Special Class
Hotel, Güzelyalı Limanı'na 4 km ve Mudanya Mütareke Evi Müzesi'ne 1 km mesafede
bulunuyor.
Hem tatil hem de iş amaçlı konaklayacak misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
dekore edilen tesis, şehir gürültüsünden uzak, doğal güzelliklerin, konforun ve güvenin
hakim olduğu bir konaklama için misafirlerini bekliyor.
Otelde; otopark (açık), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz),
kuru temizleme (ücretli), emanet kasa (ücretli), çamaşırhane (ücretli), uyandırma servisi
(ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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FENERBAHÇE SERKAN ACAR RESORT & SPORTS TOPUK YAYLASI
KONUM
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Topuk Yaylası mevkiinde bulunan tesisin 80 odası
bulunmaktadır. Tesis Abant Gölüne 28 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 220 km
mesafededir.
ODALAR
Standart Odalar (22 m2): Göl ve orman manzarası seçeneği vardır. Odalarda; uydu
yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (sadece 2 adet su bulunmaktadır - ücretsiz), saç
kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), halı zemin LCD TV, çalışma
masası, banyo, split klima, uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), merkezi klima,
kasa (ücretsiz), terlik, buklet banyo ürünler bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon
Sabah Kahvaltısı (07:30 - 10:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
Sabah ve akşam yemekleri dahildir, bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler
ücretlidir. Dünya mutfaklarından lezzetler sunan a la carte restoranımız menü üzerinden
ücretlendirilir. Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve
suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)

SPA & SAĞLIK
Otelde; Türk hamamı (ücretsiz), dinlenme alanı, masaj (ücretli), buhar banyosu (ücretsiz),
fitness (ücretsiz), cilt bakımı (ücretli), sauna (ücretsiz) bulunmaktadır.
HAVUZ & PLAJ
Tesiste kapalı havuz mevcuttur.
ÇOCUK
Otelde; bakıcı (ücretli), mama sandalyesi (ücretsiz), oyun bahçesi mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Eşsiz doğası ve manzarası ile misafirlerini kendine hayran bırakan Fenerbahçe
Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası’nda doğanın bir parçası olduğunuzu
hissedeceksiniz...
Otelde; ütü servisi (ücretli), engelli rampası, otopark (açık), market (ücretli), doktor
(ücretli), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuaför (ücretli), havalimanı transferi
(ücretli), çamaşırhane (ücretli), emanet kasa (ücretsiz), mescid, toplantı salonu (ücretli),
uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

AKTİVİTELER
Canlı müzik hafta sonları yapılmaktadır. Tesiste tenis (raket+top ücretli), tenis sahası
ışıklandırması (ücretli), masa tenisi (ücretli), voleybol, bisiklet (ücretli), canlı müzik, futbol
(ücretli), açık basketbol sahası, bilardo (ücretli), langırt (ücretli) mevcuttur.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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MURAT REİS AYVALIK

TASIGO HOTELS ESKİŞEHİR BADEMLİK TERMAL
KONUM
Tesis Eskişehir Havaalanı’na 7,5 km, Otobüs Terminali’ne 5 km ve Eskişehir Tiren Garı’na
3 km mesafededir.
ODALAR
Deluxe Odalar (35 m2): 1 yatak odası ve banyoya sahip balkonlu ve şehir veya bahçe
manzaralı odalar.
Premium Odalar (43 m2): 1 yatak odası ve banyoya sahip balkonlu ve bahçe manzaralı
premium odalar, gerek genişliği, gerekse sunduğu imkanlarla ayrıcalıklı bir konaklama
imkanı veriyor.
Süit Odalar (54 m2): Dinlendirici renklere sahip dekorasyonu ve yumuşak aydınlatması,
özel mutfağı, 1 yatak odası, 1 oturma odası ve 1 banyodan oluşan bahçe manzaralı
konumuyla, şık, geniş ve konforlu bir konaklama imkanı sunuyor.
Executive Süit Odalar (95 m2): Dinlendirici renkler ve yumuşak aydınlatması, özel mutfağı,
1 yatak odası, 1 oturma odası ve 1 banyodan oluşan şehir manzaralı konumuyla, ferah
ve konforlu bir konaklama imkanı sunuyor.
Grand Süit Odalar (105 m2): En yüksek standartlarda hazırlanmış bu süiter, 1 yatak
odası, 1 salon ve mutfağın yanı sıra, kendine ait bir teras, hamam, sauna ve jakuziye
sahip.
Presidential Süit Odalar (339 m²): Özel bahçesi, terası ve şöminesi bulunan bu süitte,
1 yatak odası, 2 salon, 1 toplantı odası, hamam, sauna, jakuzi, masaj odası, özel masaj
yatağı, koşu bandı ve mutfak yer alıyor. Modernliği zarafetle harmanlayan dekorasyonu,
rahatlatıcı renk armonisi ve aydınlatması, farkı detaylarda gizli ince dokunuşlarıyla
Presidential Süit, eksiksiz ve çok özel bir konaklama keyfi sunuyor.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı

Oda kahvaltı konaklamalarda sabah kahvaltı dahildir. Yemeklerde alınacak içecekler ve
konsept dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.

270 I ESKİŞEHİR

People Restaurant - Türk ve Dünya Mutfağı
A la carte restoran rezervasyonlu olup 12:00-23:30 saatleri arasında ücretli olarak
hizmet vermektedir.
Şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı
içecekler (ücretli), dondurma (ücretli)
AKTİVİTELER
Tesiste; pilates (ücretsiz) ve yoga (ücretsiz) mevcuttur.
SPA & SAĞLIK
Tasigo Eskişehir bünyesinde yer alan ve 3.500 m² alan üzerinde kurulu Aden SPA;
otel misafirleri ve ziyaretçilerine otantik hamam keyfinin yanı sıra, termal havuz, termal
jakuzi, açık - kapalı havuzlar, sauna, buhar odaları, şok havuzu, masaj terapileri, cilt ve
vücut bakımları, tam kapsamlı fitness salonu ile eksiksiz bir deneyim sunuyor.
HAVUZ & PLAJ
Tesiste 3 adet havuz bulunmaktadır. 1 açık, 2 adet kapalı havuz bulunmaktadır. Kapalı
havuzlardan biri termal su olup doğal sıcaklığı olan 38-40 derecedir. Açık havuz
sezonluk hizmet vermektedir. Kapalı çocuk havuzu mevcuttur.
ÇOCUK
Tesiste; bakıcı (ücretli), oyun bahçesi, mini club mevcuttur. Minigo Club 03-12 yaş arası
çocuklara hizmet vermektedir.
TESİS HAKKINDA
Toprağın pozitif enerjisini yansıtan Tasigo Hotels Eskişehir Bademlik Termal; doğadan
ilham alınarak tasarlanan konforlu atmosferiyle konuklarına eşsiz bir ortam sunuyor.
Otelin, bölünebilen ve sayısı toplamda 7’ye ulaşabilen salonları; 20 kişiden 900 kişiye
kadar artan kapasitesiyle birçok organizasyona, özel kutlamalardan düğünlere; seminer,
workshop ve tüm iş toplantılarına kusursuz ev sahipliği yapmaktadır.

Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Öğle Yemeği (12:30 - 14:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00

Misafirlerin talebi doğrultusunda ücretli olarak Yarım Pansiyon konaklama sunulmaktadır.
Yarım Pansiyon konaklamalarda akşam yemeği set menü olarak servis edilmektedir.

Otelde; otopark (açık), genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), çamaşırhane (ücretli),
toplantı salonu (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz), berber (ücretli), ütü servisi (ücretli),
kuaför (ücretli), kuru temizleme (ücretli), araç kiralama (ücretli) olanakları bulunmaktadır.
Evcil hayvan kabul edilmez.

Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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NG SAPANCA WELLNESS & CONVENTION
KONUM
NG Sapanca Wellness & Convention, Sapanca-Kırkpınar Mevkiin'de bulunan tesis
90.000 m2 alan üzerine kurulu, 291 odalı bir tesistir. Sapanca Şehir merkezine 4 km,
Sabiha Gökçen Havalimanına 85 km uzaklıktadır.
ODALAR
Superior Oda 26-30 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamaya uygundur.
Superior Deluxe Odalar, Superior Odalar ile aynı özellikte olmakla birlikte daha geniş
alana sahip olup, ortalama büyüklükleri 38 m2 olan odalardır.
YİYECEK & İÇECEK
Kahvaltı (07:00-10:00)
Çay Servisi (16:15-17:15)
Akşam Yemeği (18:30-21:30)
Yarım Pansiyon
Sabah ve akşam yemekleri dahildir, bunun dışında alınan tüm yiyecek ve içecekler
ücretlidir.

SPA & SAĞLIK
Spa Merkezi' ne 14 yaş altı çocuk kabul edilmiyor. Spa' daki havuz dışında çocukların,
aileleriyle birlikte kullancabileceği alternatif kapalı havuz bulunmaktadır.
Spa merkezinde Bio Sauna, Aromaterapi & Kromaterapi Buhar Odası, Türk Hamamı,
Tepideryum, Şok Duşları, Macera Duşları, Kar Çeşmesi, Dinlenme Alanları, Soyunma
Odaları, Rasul Kabini Bakımları, Yüz Cilt Bakımları, Vücut Bakımları, Özel Hamam
Terapileri, Balneo Suit Kullanımı, Vip Suit Kullanımı, Kuaför Hizmetleri, Bireysel Fitness
Danışmanlığı. SPA merkezimize 14 yaş ve üzeri misafirlerimiz kabul edilmektedir.
Alınacak masaj ve bakımlar ekstra olarak ücretlendirilecektir.
TESİS HAKKINDA
Gözlerinizi kapatın, sessiz, sakin, yemyeşil bir orman, masmavi, tertemiz, oksijen dolu bir
gökyüzü hayal edin. Şehirden, stresten, yoğun tempodan uzak, kuş cıvıltıları eşliğinde
gözlerinizi açıyorsunuz. NG Sapanca Wellness Park’tasınız. Huzura hoş geldiniz.

A'La Carte Restoranlar
Farina (12:30-23:30)
Gardenya (09:00-23:30)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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RICHMOND NUA WELLNESS SPA
KONUM
Richmond Nua Wellness Spa, Sapanca gölü kıyısında kurulmuş olup toplam 131
odası bulunmaktadır. Adapazarı şehir merkezine 20 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na
100 km, Anadolu yakası şehir merkezine 110 km, Avrupa yakası şehir merkezine
130 km, İstanbul Havalimanı’na 170 km uzaklıktadır.
ODALAR
Superior Oda 26 m2 olup maksimum 2 kişi, Deluxe Oda 26 m2 olup maksimum 2 kişi,
Corner Suite 30 m2 olup maksimum 2 kişi, Junior Suit 35 m2 olup maksimum 3 kişi, Senior
Suit 51 m2 olup maksimum 3 kişi konaklar.
YİYECEK & İÇECEK
Oda Kahvaltı (sadece sabah kahvaltısı dahil olup gün içerisinde alınan tüm yiyecek ve
içecekler ücretlidir) veya Yarım Pansiyon (sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olup
gün içerisinde alınan tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.)
Stone Restoran: Otele hakim bir konumda yer alan Stone Restoran'da zengin bir açık
büfe sabah kahvaltısı ve beslenmesine dikkat edenler için açık büfede "Sağlık Köşesi"
sunulmaktadır.

SPA & SAĞLIK
SPA alanı 2.700 m2 olup içinde bulunan, Jet Havuzlar, Laconium, Herbal Bath, Salth
Inhalation Steam Bath, Loft Sauna ve Osman Steam Bath, ısıtılmış taş yataklarıyla
Tepidarium, yıldızların dansını seyredebileceğiniz Day Dream, su yataklarının bulunduğu
dinlenme odaları, tüm duyularınıza seslenen ışık, koku ve ses efektleri ile Aqua Cave,
özel aydınlatmalı cam tuğla tasarımı ve buz çeşmesi ile arktik bir serinleme sunan
Ice Grotto, farklılık arayan misafirlerimiz için en ideal tercihlerdir. Ayrıca çeşitli bakım ve
masajların yapıldığı masaj ve bakım odaları mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
Richmond Nua Wellness Spa, dinlenmeyi bir sağlık ve huzur ritüeline dönüştürmek
isteyenler için en ideal adres. Türkiye'nin ilk ve tek destinasyon SPA'sı Richmond Nua
Wellness Spa, sudan gelen sağlığı, orman ve göl manzarasının kesiştiği Sapanca'da
sizlere sunuyor.
Tesiste Wellness ve SPA konsepti gereği 14 yaş ve üzeri misafirleri ağırlanmaktadır.

Açık Büfe Sabah Kahvaltısı:
Pazartesi-Cuma: 07.00-10.30,
Cumartesi-Pazar: 07.00-11.00,
Açık Büfe Akşam Yemeği: Cumartesi: 19.00-23.00 (açık büfe akşam yemeği yalnızca kış
dönemlerinde ve Cumartesi günleri servis edilmektedir. Diğer zamanlar yarım pansiyon
konaklayan misafirler için akşam yemekleri set menü olarak sunulmaktadır.)
Aqua Restoran & Bar, Terranua (A'La Carte) Restoran: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00,
Cumartesi-Pazar: 09.00-18.00.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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LİMAK THERMAL BOUTIQUE HOTEL
KONUM
Limak Thermal Boutique Hotel, Yalova-Termal mevkiin'de 7.500 m2. alana kurulmuş
olup 48 Odası bulunmaktadır. Tesis şehir merkezine 12 km, Bursa'ya, İzmit'e ve
Sabiha Gökçen Havalimanına 80 km, İstanbul'a 120 km, mesafededir.

TESİS HAKKINDA
Limak Thermal Boutique Hotel Yalova, 20. yüzyıl başlarında sergilemiş olduğu mimari
çizgisine birebir uygun olarak Ağustos 2010’dan itibaren Türkiye’nin ilk Termal Butik
Otel konseptiyle hizmet vermeye başlamış olmanın gururunu yaşamaktadır.

ODALAR
Standart odalar 27 m2 olup maksimum 2 yetişkin + 1 çocuk veya 3 yetişkin konaklayabilir.

Tesiste açık ve kapalı termal havuz bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Sabah Kahvaltısı (07:00-10:30)
Akşam Yemeği (19:00-22:00)
Yarım Pansiyon konaklamalara sabah ve akşam yemekleri dahildir, bunun dışında alınan
tüm yiyecek ve içecekler ücretlidir.
SPA & SAĞLIK
Limak Yalova Termal Butik Otel bünyesinde yer alan 1000 m2’lik alan üzerine kurulan
Pythia Thermal Spa Merkezi, otelin kendine özgü mimarisine sadık kalınarak, modern iç
mimarisi ve huzur verici atmosferinde sizleri ağırlamayı beklemektedir.
Pythia Thermal Spa, bedeninizi ve ruhunuzu dinlendiren mistik müzikler eşliğinde
Uzakdoğu’nun egzotik bakımları ve rahatlatıcı masajlarının yanı sıra, etkili cilt ve vücut
bakımları sayesinde sizleri ayrıcalıklı bir dünyaya taşıyacak.
Oldukça modern ve rahatlatıcı konseptte hazırlanmış olan toplam 8 adet bakım
kabini, Türk hamamı, özel Türk hamamı, sauna, buhar banyosu, açık ve kapalı termal
havuzlarından oluşan kolektif üniteleri ile rahatlığın ve dinlenmenin keyfini doyasıya
çıkartabilirsiniz.
Pythia Thermal SPA'da hamam ritüelleri, masajlar, thalgo cilt bakımları, thalgo vücut
bakımları, Hint masajları bulunmaktadır.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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ELEGANCE RESORT HOTEL YALOVA
KONUM
Elegance Resort Hotel Yalova, Yalova’ya 12 km, Çiftlikköy’e 8 km konumdadır.
ODALAR
Standart Odalar (26 m2): Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli),
saç kurutma makinesi, telefon (ücretli), oda servisi (ücretli), küvet, halı zemin, LCD TV,
çalışma masası, merkezi ısıtma, banyo, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, kablosuz
internet (ücretsiz), merkezi klima, kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.
Deluxe Odalar (35 m2): Odalarda; uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz),
merkezi klima, halı zemin tıraş/makyaj aynası, duş, uydu yayını, saç kurutma makinesi,
LCD TV, balkon, telefon (ücretli), merkezi ısıtma, elbise dolabı, mini bar (ücretli), çalışma
masası, oda servisi (ücretli), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı / Yarım Pansiyon

SPA & SAĞLIK
Tesiste; tuz odası (ücretsiz), Türk Hamamı (ücretsiz), SPA center (ücretli), masaj (ücretli),
jakuzi (ücretsiz), buhar banyosu (ücretsiz), fitness (ücretsiz), şok havuzu (ücretsiz),
sauna (ücretsiz), kar çeşmesi (ücretsiz) bulunmaktadır.
HAVUZ & PLAJ
Otelde; aqua park, çocuk havuzu, kapalı havuz, açık havuz, şezlong-şemsiye mevcuttur.
ÇOCUK
Bakıcı (ücretli), mini club, oyun bahçesi bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
İzmit-Yalova yolu üzerinde hizmet veren Elegance Resort Hotel Yalova, misafirlerine
konforlu bir tatil sunuyor.
Otelde; ütü servisi (ücretli), otopark (açık), doktor (ücretli), genel alanlarda kablosuz
internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), havalimanı transferi (ücretli), çamaşırhane
(ücretli), emanet kasa (ücretsiz), toplantı salonu (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

Kahvaltı (Hafta içi) (07:00 - 10:00)
Kahvaltı (Hafta sonu) (07:00 - 10:30)
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Evcil hayvan kabul edilmez.

AKTİVİTELER
Tesiste tenis (ücretsiz), dart (ücretsiz), voleybol, futbol (ücretsiz), bilardo (ücretsiz), tenis
sahası ışıklandırması (ücretli), basketbol, masa tenisi (ücretsiz), mini futbol (ücretsiz)
mevcuttur.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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RAMADA RESORT KAZDAĞLARI THERMAL & SPA
KONUM
Güre mevkiindeki tesis Edremit merkeze 12 km ve Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na
21 km mesafede konumlanıyor.
ODALAR
Deluxe Odalar 30 m² büyüklüğündedir. Odalarda çift kişilik tek yatak ile sofa yatak
bulunuyor. Banyo, Buklet Banyo Ürünleri, Çay-Kahve Seti, Duş Kablosuz İnternet
(ücretsiz), Kasa (ücretsiz), Led Tv, Merkezi Isıtma, Merkezi Klima, Minibar (ücretli),
Oda servisi (ücretli), Saç Kurutma Makinesi, Su ısıtıcısı, Telefon (ücretli), Uyandırma
Servisi, Uydu Yayını, Zemin Parke.
Aile Odaları
Banyo, Buklet Banyo Ürünleri, Çay-Kahve Seti, Duş Kablosuz İnternet (ücretsiz), Kasa
(ücretsiz), Küvet, Led Tv, Merkezi Isıtma, Merkezi Klima, Minibar (ücretli), Oda servisi
(ücretli), Saç Kurutma Makinesi, Su ısıtıcısı, Telefon (ücretli), Teras, Uyandırma Servisi,
Uydu Yayını, Ütü ve Ütü Masası, Zemin Parke.
King Suit Odalar
Balkonunda Termal Sulu Küvet ve Deniz Manzarası, Banyo, Buklet Banyo Ürünleri,
Çay-Kahve Seti, Duş Jakuzi, Kablosuz İnternet (ücretsiz), Kasa (ücretsiz), Küvet,
Led Tv, Merkezi Isıtma, Merkezi Klima, Minibar (ücretli), Oda servisi (ücretli), Saç Kurutma
Makinesi, Su ısıtıcısı, Telefon (ücretli), Uyandırma Servisi, Uydu Yayını, Zemin Parke.
YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon Plus
Açık Büfe Sabah Kahvaltısı (07:30-10:30)
Yöresel Atıştırmalıklar Eşliğinde 5 Çayı (17:00-18:00)
Açık Büfe Akşam Yemeği (19:00-21:30)
Akşam Yemeği Esnasında Limitsiz Meşrubat
Sınırsız & Ücretsiz Çay Servisi (Ana Restaurat’ta 19:00-23:00)
Akşam Yemeği 19:00-21:30 servisi esnasında ana restoranda alınan meşrubat çeşitleri,
akşam yemeği sırasında restaurantta çay ve filtre kahve ücrete dahil ve self servistir.
Bu saatler dışında ana restoranda da içecekler ekstra ücretlidir. Çeşme suları içilebilirdir.
Yerli ve yabancı alkollü içecekler 18 yaş üzerinde olmak şartı ile ücretli servis edilir.
Giriş saatinden önce ve çıkış saatinden sonra alınan yiyecek & içecekler ücretlidir.

Kahvaltı (07:30-10:00)
Snack Menü (12:00-18:00)
A'La Carte Restoran (12:00-00:00)
Beş Çayı (17:00-18:00) Yöresel hamur işleri, çay ve bitki çayları.
Akşam Yemeği (19:00-21:30)
A'La Carte Restoran, 11:00-17:00 saatleri arasında snack menü olarak, 19:00-23:00
saatleri arasında A'La Carte menü olarak hizmet veriyor.
Şişeli içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli), yabancı
içecekler (ücretli).
A'La Carte Restoranlar (Ege ve Dünya Mutfağı) ücretlidir.
AKTİVİTELER
Oyun Odasında, Masa Futbolu, Play Station, Okey, Tavla, İskambil, Kutu Oyunları, Dart
bulunmaktadır.
Her Cumartesi Canlı Müzik
Her Cumartesi Ege Otları Workshop (ücretsiz), her Pazar Zumba (ücretsiz)
Basketbol, Dart (ücretsiz), Masa Tenisi (ücretsiz), Mini Futbol (ücretsiz), Yürüyüş yolu
(ücretsiz), Organik Bahçe, Mini Çiftlik ve Kümesi.
SPA & SAĞLIK
Tarçın SPA (08:30-21:30)
ÇOCUK
Tesiste çocuk misafirler için mini club, çocuk havuzu ve çocuk oyun alanı bulunuyor.
Her Cumartesi Pasta & Kurabiye Yapım Kursu (ücretsiz)
TESİS HAKKINDA
Plajda alınan tüm hizmetler ücretli.
Açık havuz, çocuk havuzu, kapalı havuz, berber (ücretli), çamaşırhane (ücretli), genel
alanlarda kablosuz i̇nternet (ücretsiz), kuaför (ücretli), kuru temizleme (ücretli), market
(ücretli), ütü servisi (ücretli).
Evcil hayvan kabul edilmez.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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ADRİNA TERMAL HEALTH & SPA HOTEL
KONUM
Adrina Termal Hotel Health & SPA, Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde Güre/Edremit
bölgesinde yer almakta olup Edremit Körfez Havalimanı'na 18 km İzmir Havalimanı'na
200 km, Çanakkale Havalimanı'na 120 km mesafededir.

SPA & SAĞLIK
Termal alanda ister Güre’nin kronikleşmiş pek çok hastalığı tedavi edici termal suyunda
şifa bulabilir isterseniz de birbirinden çeşitli masaj ve terapilerimizle günün yorgunluğunu
ve stresini atabilirsiniz.

ODALAR
Standart Odalar 28 m2 büyüklüğündedir. Kazdağı ve deniz manzaralı olarak
konumlandırılmıştır.

1 Adet Bayan Termal Havuz Saunalar Fitness Center
1 Adet Karma Termal Havuz Buhar Odaları Spa Market Terapi Havuzları Türk Hamamları

Aile Odaları 45 m2' dir. Kazdağı ve deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır. Ebeveyn
yatak odası ve ara kapılı tek kişilik oda olmak üzere 2 odadan oluşmaktadır.
Balkonlu-balkonsuz olarak çeşitli kategorileri bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
07:00-10:00 Kahvaltı
08:00-22:00 SPA Vitamin Bar
10:00-23:00 Pastane (ücretli)
19:30-21:30 Akşam Yemeği
23:00-02:00 Disco Bar (ücretli) Haftanın belirli günlerinde açıktır.
Yarım Pansiyon
Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan tüm yiyecekler ücretli. Tesis genelinde
alınan tüm içecekler ücretli.Akşam yemeğinde su ücretsizdir.

ÇOCUK
Tesiste çocuk misafirler için; oyun parkı, çocuk havuzu ve 4-12 yaş çocuklar için oyun
parkı bulunuyor.
TESİS HAKKINDA
Adrina Termal Hotel Health & SPA, 39.000 m2 alanda Ege’nin Kuzeyinde Kaz Dağları
eteklerinde denize sıfır konumu ile 2 termal kapalı yüzme havuzu, 34 termal banyo
odası, 1 açık yüzme havuzu (605 m2), 1 çocuk yüzme havuzu, özel plaj ve iskelesiyle
termal ve deniz keyfini aynı anda yaşayabilme imkanı sağlıyor.
Balayı Uygulaması
Oda süsleme, pasta, müsaitliğe göre bir üst kategoride odaya upgrade ve erken giriş geç
çıkış imkanı, talep edilmesi halinde ilk sabah odaya kahvaltı servisi.

AKTİVİTELER
Oyun salonu (ücretsiz), tenis (ücretsiz), tenis sahası ışıklandırması (ücretli), bisiklet
(ücretli), basketbol, masa tenisi (ücretsiz).

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize sıfır mesafededir.

4

BALIKESİR I 277

HATTUŞA VACATION THERMAL CLUB KAZDAĞLARI
KONUM
Hattuşa Vacation Termal Club Kazdağları, Akçay Otogarı'na 5 km, Akçay Limanı’na
4 km uzaklıkta konumlanıyor.
ODALAR
Standart Odalar (29 m2)
Aile Odaları (49 m²)
Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma
makinesi, telefon (ücretli), balkon, oda servisi (ücretli), küvet, LCD TV, çalışma masası,
banyo, split klima, tıraş/makyaj aynası, uyandırma servisi, su ısıtıcısı, bornoz, kablosuz
internet (ücretsiz), terlik bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon

TESİS HAKKINDA
Şirin tatil beldesi Akçay'da yer alan Hattuşa Vacation Termal Club Kazdağları, özel plaj
alanı, açık yüzme havuzu ve SPA olanaklarıyla misafirlerine unutulmaz bir tatil yaşatıyor.
400 m uzaklıkta yer alan kum-çakıl karışık olan özel plajda; şezlong ve şemsiye ücretsiz
olarak veriliyor.
Otelde; hemşire (ücretli), otopark (açık), market (ücretli), doktor (ücretli), berber (ücretli),
genel alanlarda kablosuz internet (ücretsiz), kuru temizleme (ücretli), emanet kasa
(ücretli), kuaför (ücretli), çamaşırhane (ücretli), uyandırma servisi (ücretsiz) olanakları
bulunmaktadır.
Balayı Uygulaması
Balayı fırsatlarından faydalanmak isteyen misafirler giriş sırasında evlilik cüzdanlarını
ibraz etmeleri ve otele giriş tarihleri ile evlilik tarihleri arasında minimum 6 ay süre olması
gerekmektedir.

Dondurma (ücretli), şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış
meyve suları (ücretli), Türk kahvesi (ücretli)
SPA & SAĞLIK
SPA alanına 0 - 12 yaş arası misafirler sağlık sorunları sebebi ile kabul edilmeyecektir.
Tesiste; sauna (ücretli), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli), SPA center (ücretli),
masaj (ücretli), Türk hamamı (ücretli), termal havuz (ücretli), jakuzi (ücretli), fitness
(ücretsiz), buhar banyosu (ücretli), kar çeşmesi (ücretli), cilt bakımı (ücretli) mevcuttur.

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

Sahil
Denize 400 m mesafededir.
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FORM HOTEL THERMAL & SPA KAZDAĞLARI
KONUM
2018 yılında yapılan Form Hotel Resort Thermal SPA Kazdağları; Balıkesir, Edremit
bölgesinde bulunmaktadır. Tesisin denize uzaklığı 750 m üzerindedir. Tesisin kendine
özel kum plajı bulunmaktadır. Otel, Edremit Koca Seyit Havaalanı'na 19 km, Çanakkale
Havaalanı'na 120 km, Akçay'a 5 km, Edremit'e 15 km uzaklıktadır.
ODALAR
Standart Odalar
Stüdyo Odalar
Aile Odaları
Odalarda; kurutma makinesi, split klima, banyo, telefon, duş, TV bulunmaktadır.
YİYECEK & İÇECEK
Yarım Pansiyon Plus
Açık Büfe Kahvaltı (08:00-10:00) (hafta sonu 08-10:30)
Akşam Yemeği (19:00-21:00)
5 Çayı (17:00-17:30)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.

AKTİVİTELER
Ücretsiz Aktiviteler: Hamam, sauna, SPA, termal havuz
Ücretli Aktiviteler: Masaj
ÇOCUK
Tesiste; çocuk parkı ve çocuk havuzu mevcuttur.
TESİS HAKKINDA
8.000 m2 alanda kurulmuş olan Form Hotel Resort Thermal SPA Kazdağları, yarım
pansiyon plus konseptiyle misafirlerine hizmet vermektedir. Tesiste bulunan a la carte
restoran, açık restoran ve kapalı restoranda yemeklerinizi yiyebilirsiniz.
Açık ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı bulabilirsiniz. Tesis
içerisinde yer alan masaj hizmetlerinden faydalanarak rahatlayabilir ve kendinizi
yenilenmiş hissedebilirsiniz. Keyifli vakit geçirmeniz için tesiste bar bulunmaktadır.
İhtiyacınıza göre tesisteki market hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Sahil
Denize 750 m mesafededir.
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ELAIA THERMAL SPA
KONUM
Otel, Edremit Koca Seyit Havaalanı'na 20 km, Çanakkale Havaalanı'na 120 km, Edremit'e
11 km, Kazdağı'ya 11 km, Altınoluk'a 13 km uzaklıktadır.
ODALAR
Tesisin tüm odalarında termal su mevcuttur.
Standart Odalar: Odalarda; uydu yayını, duş, laminant zemin, elbise dolabı, mini bar
(ücretli), saç kurutma makinesi, balkon, LCD TV, çalışma masası, merkezi ısıtma, banyo,
tıraş/makyaj aynası, bornoz, merkezi klima, terlik, kasa (ücretli) bulunmaktadır.
VIP Suite Odalar: Odalarda; merkezi klima, tıraş/makyaj aynası, bornoz, duş, laminant
zemin, kasa (ücretli), terlik, uydu yayını, saç kurutma makinesi, LCD TV, banyo, balkon,
merkezi ısıtma, elbise dolabı, mini bar (ücretli), çalışma masası bulunmaktadır.

SPA & SAĞLIK
Tesiste; sauna (ücretli), termal havuz (ücretsiz), dinlenme alanı, güzellik merkezi (ücretli),
SPA center (ücretli), masaj (ücretli), Türk hamamı (ücretli), jakuzi (ücretli), cilt bakımı
(ücretli) mevcuttur.
HAVUZ & PLAJ
Otelde; çocuk havuzu, kapalı havuz, açık havuz bulunmaktadır.
TESİS HAKKINDA
Elaia Termal, muhteşem bir doğaya sahip zeytin ve çam ağaçlarının kuşattığı ve yeşilin
bin bir renginin hakim olduğu manzarayı, eşsiz kaz dağları ve deniz manzarası ile
kusursuz bir tabloya dönüştürüyor.

YİYECEK & İÇECEK
Oda + Kahvaltı
Kahvaltı (07:00 - 10:00)
Akşam Yemeği (19:00 - 21:00)
Tesiste sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dışında alınan yiyecekler ücretli. Tesis
genelinde alınan tüm içecekler ücretli.
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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KAZDAĞLARI İDA NATURA OTEL
KONUM
Kazdağları İda Natura Otel, Akçay Otogarı’na 3 km uzaklıkta konumlanıyor.

AKTİVİTELER
Tesiste yoga (ücretli) ve bisiklet (ücretli) bulunmaktadır.

ODALAR
Bungalow Evler: Odalarda; uydu yayını, duş, elbise dolabı, mini bar (ücretli), saç kurutma
makinesi, telefon (ücretli), balkon, banyo, uyandırma servisi, mutfak, kablosuz internet
(ücretsiz), terlik, buklet banyo ürünleri, kasa (ücretli) bulunmaktadır.

SPA & SAĞLIK
Otelde; SPA center (ücretli), masaj (ücretli), tuz odası (ücretli) mevcuttur.

Aile Odaları: Odalarda; uyandırma servisi, kablosuz internet (ücretsiz), duş, kasa (ücretli),
buklet banyo ürünleri, terlik, uydu yayını, saç kurutma makinesi, banyo, telefon (ücretli),
elbise dolabı, mini bar (ücretli) bulunmaktadır.
Standart Odalar: Odalarda; terlik, duş, saç kurutma makinesi, elbise dolabı, telefon
(ücretli), uydu yayını, uyandırma servisi, kasa (ücretli), kablosuz internet (ücretsiz), mini
bar (ücretli), buklet banyo ürünleri, banyo bulunmaktadır.

TESİS HAKKINDA
İda Dağı'nın orta eteğinde Akçay’a 3 km, Kazdağı Milli Parkı’nın başlangıç noktasında
Kızılkeçili Köyü’nde hizmet veren Kazdağları İda Natura Otel'de 12 adet farklı renk ve
tarzda Mitolojik oda ve 3 adet Bungalow (ahşap) ev, (36 kişilik) mevcuttur. Yemyeşil
bir bahçe, evcil hayvanların yanı sıra muhteşem dağ, doğa ve deniz manzaralı terası
bulunan Turizm Belgeli doğa ve sağlık otelidir.
Otelde; ütü servisi (ücretli) ve toplantı salonu (ücretli) olanakları bulunmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK
Oda+Kahvaltı
- Açık Restoran
- Kapalı Restoran
Şişeli içecekler (ücretli), yabancı içecekler (ücretli), taze sıkılmış meyve suları (ücretli),
Türk kahvesi (ücretli)

Otele Giriş Saati
14:00
Otelden Çıkış Saati 12:00
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Konaklamanın Bitiş Günü
Sabah kahvaltısı ile son bulur.
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SETAIR
SETUR DUTY FREE
SETUR SELECT
YETKİLİ SATIŞ ACENTELERİMİZ

SETAIR
Zamanı değerli olanların tercihi, zamanla yarışan müşterilerine diledikleri yerden
diledikleri zamanda uçuş garantisi veren Setair Hava Taşımacılığı, deneyimli ekibi ve
son teknolojiye sahip filosu ile uçmayı keyif haline getiriyor.

Setair ile uçuş keyfi, sanki evinizdeki gibi…
Müşterilerinin konforunu göz ardı etmeyen Setair; deri koltukları, zengin çeşitli ikram
servisi, uçuş boyunca yararlanabilecekleri video ve audio sistemi ve güler yüzlü kabin
ekibi ile müşterilerine vaktin nasıl geçtiğini unutturuyor.

Koç Holding tarafından 1990 yılında kurulan Setair Hava Taşımacılığı ve Hizmetleri A.Ş.,
özel uçak ve helikopter kiralama hizmetiyle müşterilerine, son teknoloji ile donatılmış
hava araçları ve deneyimli uçuş ekibi ile güvenli ve konforlu bir uçuş keyfi yaşatıyor.

Zamanı değerli olanların tercihi…
Müşterilerinin belirlediği zamanlarda, havaalanında herhangi bir rötar yaşamadan ve sıra
beklemeden sunduğu özel uçuş hizmeti ile Setair, zamanı değerli olan tüm müşterilerine
uçuş öncesi ve sonrasında unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor.

Bünyesindeki 14 yolcu kapasiteli 2 adet ultra uzun menzilli 2017 Model Falcon 8X ve
2015 Model Falcon 7X tipi jetler, 9 yolcu kapasiteli 2 adet Leonardo (Agusta Westland)
AW139 tipi helikopterler ve 1 adet 8 yolcu kapasiteli Cessna Grand Caravan C208 tipi
deniz uçağı ile Setair; konforlu ve güvenli hizmet kakalitesi, deneyimli uçuş personeli,
7/24 ulaşılabilirliği ile müşterilerinin kendilerini 'ayrıcalıklı' hissetmelerini sağlıyor.
Arkanıza rahatça yaslanın, Setair ile uçuyorsunuz…
‘Maksimum Uçuş Güvenliği’ni temel prensip olarak belirleyen ve tüm uçuş araçlarında,
yurtiçi ve yurtdışı havacılık otoriteleri olan ICAO, EASA, JAA, FAA ve SHGM tarafından
belirlenen yasal mevzuat ve şartlarına uyan Setair’i tercih edenler, donanımlı ve uzman
teknik ekibin verdiği güvenle arkalarına rahatça yaslanarak seyahat yapma imkanı
buluyorlar…
Pilotlara en yüksek standartlarda eğitim…
Müşterilerine modern, konforlu ve güvenli bir uçuş hizmeti sunan Setair, Türk Silahlı
Kuvvetleri kökenli deneyimli pilotlarını, yılda 2 kez yurtdışına özel eğitimlere göndererek,
pilotların mesleki olarak kendilerini yenilemeleri ve sürekli gelişimlerini destekliyor.
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SHY-145 / JAR-145 Onay Sertifikası’na ve ISO-9001 Kalite Sertifikası’na da sahip
olan Setair, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ve uluslararası tüm sivil havacılık
kuruluşlarının talimat ve kurallarına, ilgili şartnameler ve standartların gerekliliklerine
uyarak, uçuş ve bakım planlamalarında gösterilen faaliyetleri öngörülen sürede yürüterek
gerçekleştirmekte, envanterinde bulunan hava araçları ile müşteri memnuniyetini de
sağlayarak uçuşlarını sürdürmektedir.
Setair uçaklarını, Atatürk Hava Limanı’ndaki 1500 m²’lik hangar, bakım ve konaklama
hizmetlerini içeren tesislerde, helikopterlerini ise 700 m²’lik hangar ve bakım ünitelerinin
yer aldığı Arçelik Tuzla Heliport’de hizmete hazırlıyor.
Detaylı bilgi ve rezervasyon için www.setair.com.tr / 0212 465 48 55
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Setur Duty Free

Tüm yurda yayılan havalimanları, kara sınır kapıları ve deniz limanlarında
20.000 m2'yi aşkın 50 mağaza ile hizmetinizde...
Hava Limanı Mağazalarımız

Sınır Kapıları Mağazalarımız

Deniz Limanı Mağazalarımız

• İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı
• Samsun Çarşamba Hava Limanı
• Gaziantep Hava Limanı

• Kapıkule-Bulgaristan Sınır Kapısı Mağazası
• Hamzabeyli-Bulgaristan Sınır Kapısı Mağazası
• İpsala-Yunanistan Sınır Kapısı Mağazası
• Sarp-Gürcistan Sınır Kapısı Mağazası
• Habur-Irak Sınır Kapısı Mağazası
• Van Kapıköy-İran Sınır Kapısı Mağazası
• Çıldır Aktaş-Gürcistan Sınır Kapısı Mağazası
• Dilucu-Nahçıvan Sınır Kapısı Mağazası
• Esendere-İran Sınır Kapısı Mağazası
• Habur -Irak Sınır Kapısı Mağazası
• Posof-Gürcistan Sınır Kapısı Mağazası

• İzmir Çeşme Limanı Mağazası
• Aydın Kuşadası Liman Mağazası
• Muğla Bodrum Liman Mağazası
• Muğla Yalıkavak Liman Mağazası
• Muğla Marmaris Liman Mağazası
• Balıkesir Ayvalık Liman Mağazası

Diplomatik Mağaza
• Erbil (Kuzey Irak) Mağazası

MURAT REİS AYVALIK

SeturSelect ile büyülü ve benzersiz bir yolculuk
SeturSelect herhangi bir tarih ya da tura bağlı kalmadan, uzman tatil danışmanları
tarafından her ayrıntısı istek ve zevklere göre tasarlanmış seyahat seçenekleri ile
hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.
SeturSelect’in balayı, spor, gurme, kültür, aile, macera, spa ve deniz kategorilerinden
oluşan temalarındaki tüm detaylar, kişisel zevkler ve beklentiler doğrultusunda kişiye
özel olarak şekillendiriliyor. Gideceğiniz destinasyondaki size en uygun otel seçenekleri
derlenip, lüks ve rahatlığın yanında size hitap ediyor olması da göz önünde bulunduruluyor.
En leziz yemekleri tadabileceğiniz restoranlar ve seyahatinizi renklendirecek etkinlikler
bu amaç gözetilerek hazırlanıyor. Böylelikle size özel konaklama olanakları, damak
tadınıza en uygun lezzetler, zevkinize hitap edecek konserler ve turlar sizinle buluşuyor.
Tüm bunlara ek olarak ulaşım alternatifleri, vize işlemleri, rehberlik hizmetleri, turlar ve
aktiviteler dahil her şeyin en ince ayrıntısına kadar planlandığı SeturSelect programları
ile dünyanın eşsiz coğrafyalarındaki farklı kültürler başka bir açıdan keşfediliyor.
Tropik tatilin en iyi adreslerinden biri olan Karayiplerden, antik çağın gizemini görkemli
yapılarıyla günümüze taşıyan Yunanistan’a… Köklü Pers kültürünü dünyaya anlatan
İran’dan, birçok farklı canlı türünü barındıran Madagaskar’a… Asırlara meydan okuyarak
bugüne ulaşan ihtişamlı tapınak Angkor Wat’a ev sahipliği yapan Kamboçya’dan,
coşkuyla akan Niagara Şelalesi’nin taçlandırdığı doğasıyla Kanada’ya… Elli yıllık klasik
arabalarla sokaklarını keşfettiğiniz Küba’dan, modanın nabzını tutan Milano’ya…
Kayıp bir uygarlığın mirası Machu Picchu’yu zirvelerinde saklayan Peru’dan, insanlığın
ayak izlerinin ortaya çıktığı yerlerden biri olan Tanzanya’ya birçok destinasyonla yepyeni
hikayeler yaratacağınız seçenekler SeturSelect’te sizleri bekliyor.

50 yılı aşkın bir tecrübenin ürünü olan SeturSelect’i seyahatin çok ötesinde kılan
özelliklerden biri de dünyaca ünlü ürün ve markalarla gerçekleştirdiği işbirlikleri…
SeturSelect; Abercrombie&Kent, Virgin Limited, Orient Express ürünlerinin yanı sıra
Four Seasons Preferred Partner, Starwood Luxury Privilege ve Mandarin Oriental
Fan Club üyelikleri ile de misafirlerine özel avantajlar sunuyor.
Birbirinden özel isimlerle eşsiz turlar
Kişiye özel seyahatin markası SeturSelect, konusunda uzman kişilerle düzenlediği
tematik turlarla dünyanın farklı destinasyonlarını başka bir açıdan keşfediyor. Ayhan
Sicimoğlu ile Cote d’Azur’da Fransızlar’ın sanat anlayışını ve eşsiz Akdeniz lezzetlerin
keşfedebilir ya da Gubbio ormanı derinliklerinde Trüf Mantarı avına çıkabilirsiniz.
SeturSelect’in, her ayrıntısı düşünülmüş birbirinden özel bu turları arasında mutlaka size
uygun bir seçenek bulacaksınız.
Sedventure ile heyecanlı, gizemli ve konforlu bir macera
SeturSelect’in alternatif seyahatler programı Sedventure ise Antartika’dan Afrika’ya,
Güneydoğu Asya’dan Orta Amerika’ya farklı kültürlerin, benzersiz doğanın ve bir macera
olarak seyahatin izini sürüyor. Keşfedilmemiş rotaların yanısıra, klasik destinasyonlarda
dahi sıra dışı ve limitleri zorlayan, adrenalin ve macera dolu deneyimler sunan
Sedventure’ın, tamamen tercihlerinize göre şekillenecek kişiye özel veya grup turları ile
“Dünya Varmış” diyeceksiniz.
www.seturselect.com / 444 97 79

Konusunda uzman ve SeturSelect portföyündeki destinasyonları birebir deneyimlemiş
seyahat danışmanlarımız, aklınızdaki rotaya uygun, tamamen size özel bir seyahat
tasarlayabilirken, diğer yandan seyahat tasarımının ötesinde, hayalinizdeki tatil anlayışı
ile örtüşecek hazır tur setlerini de sunabiliyorlar.

seturbiz.com
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YETKİLİ SATIŞ ACENTELERİMİZ

AYF TURİZM

MİTHAT SARAÇOĞLU CAD. (Big Chefs Restaurant Karşısı) GÖKKUŞAĞI APT. 3A, 01130

ADANA-MERKEZ

(322) 458 80 03

İGES TURİZM

TOROS MAH. ALİ SEPİCİ BULVARI BÜŞRA APT. NO:27/C

ADANA-ÇUKUROVA

(322) 454 21 60

BLU TRAVEL

SİMON BOLİVAR CAD. DUYU SOK. NO:2

ANKARA-ÇANKAYA

(312) 439 91 00

TUR 312

ESKİŞEHİR YOLU 1/B 100 ÇANKAYA

ANKARA-KENTPARK AVM

(312) 232 50 12

TUR 312

KARDELEN MAH. BAŞKENT BULVARI 1B/07 BATIKENT

ANKARA-ATLANTİS AVM

(312) 256 56 46

TUR 312

ESKİŞEHİR YOLU C1 KAT NO:101 ÇAYYOLU

ANKARA-GORDION AVM

(312) 236 73 63

TUR 312

TURAN GÜNEŞ BULV. 1. KAT NO:101 ORAN - ÇANKAYA

ANKARA-PANORA AVM

(312) 491 41 00

TUR 312

BİRLİK MAH. B1 KAT NO:16/A YILDIZ - ÇANKAYA

ANKARA-365 AVM

(312) 450 07 08

DİVERSO TURİZM

SELANİK CAD. NO:52/6 KIZILAY

ANKARA-KIZILAY

(312) 266 44 44

ULTRA TURİZM

KIZILIRMAK MAH. 1443 CAD. NO:15-1

ANKARA-SÖĞÜTÖZÜ

(312) 285 08 30

KAHRAMANLAR TURİZM

ANDİFLİ MAH. HASTANE CAD. NO:18/1

ANTALYA-KAŞ

(242) 836 10 62

MAKKHI TRAVEL

NOVADA AVM D-400 KARAYOLU ÜZERİ SORGUN CAD. (Manavgat Otogar Yanı) 8096 SOK. NO:5

ANTALYA-NOVADA AVM

(242) 753 35 35

MATRIX TURİZM

BURHANETTİN ONAT CAD NO: 79 / 1-A

ANTALYA-MERKEZ

(242) 322 71 00

ARDA TURİZM

İHSANİYE MAH. 2. ER SOK. AGORA ÇARŞI NO:8A/11

BURSA-NİLÜFER

(224) 999 01 15

PARK TURİZM

MUDANYA YOLU 7. KM NO:754

BURSA-GEÇİT

(224) 244 70 10

GRANIKOS TRAVEL

KEMALPAŞA MAH. KAYSERİLİ AHMET PAŞA CAD. 15-C 1-2, 17000

ÇANAKKALE-MERKEZ

(286) 217-1011

ADA'T TURİZM

HACIKAPLANLAR MAH. 718 SOK. NO:6 ZEMİN KAT

DENİZLİ-PAMUKKALE

(532) 645 85 03

MORİNGA TOUR

CUMHURİYE MAH. CENGİZ TOPEL CAD. 32/B TEPEBAŞI

ESKİŞEHİR-MERKEZ

(222) 202 00 85

FOLLOW ME TURİZM

MUAMMER AKSOY BULVARI NO:64/C 27090

GAZİANTEP-MERKEZ

(342) 338 94 94

ÇOTANAK TURİZM

HACI MİKTAD MAH. ATATÜRK BULVARI 9/A

GİRESUN MERKEZ

(454) 201 18 18

NİSAN TURİZM

ATAKÖY 9. KISIM ATRİUM ÇARŞISI NO:42

İSTANBUL-ATAKÖY

(212) 661 94 30

BUFERA TURİZM

MERKEZ MAH. SPOR SOK. NO:28/A

İSTANBUL-AVCILAR

(212) 590 00 00

365 TURİZM

BAHÇELİEVLER MAH. DELİ HÜSEYİN PAŞA CAD. ÖDÜL SOK. NO:2/1D, 34180

İSTANBUL-BAHÇELİEVLER

(212) 677 32 30

BEYTUR TURİZM

DEFNE 06 MAH. KEMAL SUNAL CAD. B. B BLOK ATRIUM MAVİ ÇARŞI K:1 NO:110

İSTANBUL-BAHÇEŞEHİR

(212) 669 83 56

LİFE TURİZM

ZEYTİNLİK MAH. FİŞEKHANE CAD. SELİMBEY PASAJI, NO:10 D: 32, 34140

İSTANBUL-BAKIRKÖY

(212) 570 11 18

BLUE ROUTE TRAVEL

ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO:13/B

İSTANBUL-BOSTANCI

(216) 361 36 36

KEOPS TURİZM

NAZIM HİKMET BULVARI CONCEPTA PLAZA 79/81 B BLOK ZEMİN KAT NO:25

İSTANBUL-ESENYURT

(212) 852 53 53

WORLD SELECTION

BAĞDAT CAD. ALEVOK APT. NO:275-3 K:2

İSTANBUL-CADDEBOSTAN

(216) 302 29 61

AZMİHAN TURİZM

MERKEZ MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. NO:19/A

İSTANBUL-ÇEKMEKÖY

(216) 640 52 23

BERMUDA TOURS

NİSPETİYE MAH. AYTAR CAD. GÜREL APT. NO:35/C 1. LEVENT

İSTANBUL-ETİLER

(212) 358 16 18

EDFA TURİZM

İÇERENKÖY MAH. ALAN ALDI CAD. NO:6/A ATAŞEHİR

İSTANBUL-İÇERENKÖY

(216) 572 75 55

MİS TURİZM

OSMANAĞA MAH. SÖĞÜTLÜÇEŞME CAD. ÖZKAN HAN NO: 37/7

İSTANBUL-KADIKÖY

(216) 414 64 14

MOBA TURİZM

MİMAROBA MAH. MUSTAFA KEMAL BULV. COLORİST AVM A BLOK NO:4AB, 34535 MİMAROBA

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE (212) 924 84 81

METROPEN TURİZM

BATI MAH. EROL KAYA CAD. NO:77

İSTANBUL-PENDİK

(216) 354 15 45

PAGOS TRAVEL

AKDENİZ MAH. 1352 SOK. NO:2 D:1

İZMİR-ALSANCAK

(232) 445 93 00

SEDNA TRAVEL

SANAYİ MAH. ÖMER TÜRKÇAKAL BULVARI NO:7 K:-1 İZMİT

KOCAELİ-BURDA AVM

(262) 502 10 10

SEDNA TRAVEL

KEMALPAŞA MAH.CUMHURİYET SK. NO:66/1 İZMİT

KOCAELİ-MERKEZ

(262) 323 88 11

DÖNGEL TURİZM

TRABZON BULVARI MENDERES MAH. MİS APT. ALTI NO:74/C

KAHRAMANMARAŞ

(344) 231 26 00

ALLY GO - ALİCE TURİZM

MİMAR SİNAN MAH. MURAT CAD. SOSYAL TESİS NO:45/A

KAYSERİ-KOCASİNAN

(352) 224 06 74

KOCAELİ TURİZM

KEMALPAŞA MAH. HÜRRİYET CAD. GÜNBÜZ APT. NO:15/B İZMİT

KOCAELİ-MERKEZ

(262) 270 00 00

BYETOUR TURİZM

BEDİR MAH. ATASEVEN CAD. KENT PLAZA ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ NO:2/B18 SELÇUKLU

KONYA-KENT PLAZA AVM

(332) 353 00 38

ALPER TURİZM

ATATÜRK CAD. NO:8 MUĞLA

MARMARİS-MERKEZ

(252) 412 26 38

ALTINDERE TURİZM

KÜLTÜR MAH. İSMET İNÖNÜ BULVARI ALTIN ANAHTAR APT. ZEMİN KAT NO:138/1

MERSİN-AKDENİZ

(324) 233 06 07

ORAZ TURİZM

OASİS AVM NO:83/B 15/16/17

MUĞLA-BODRUM

(252) 317 05 05

MODİ TURİZM

SELİMİYE MAH. LİSE CAD. ZEMİN KAT NO:6

ORDU-MERKEZ

(452) 666 44 88

EDFA TURİZM

CUMHURİYET CAD. BAŞOĞLU İŞHANI 93/1

RİZE-MERKEZ

(464) 214 82 44

SERDİVAN TURİZM

ARABACI ALANI MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:33 İÇ KAPI NO:107

SAKARYA-SERDİVAN

(264) 242 00 08

H-G TURİZM

MİMAR SİNAN MAH. ATATÜRK BULVARI 241/

SAMSUN-ATAKUM

(362) 233 43 43
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GENEL MÜDÜRLÜK / ÜMRANİYE
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:4/1 Ümraniye / İstanbul
0216 554 37 00
SUADİYE
Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi No:439 Kadıköy / İstanbul
0216 227 11 00
NİŞANTAŞI
Meşrutiyet Mahallesi Vali Konağı Caddesi Hacı Mansur Sokak No: 2/B Nişantaşı, Şişli / İstanbul
0212 942 36 60
ANKARA
Kavaklıdere Sokak 5/B Kavaklıdere / Ankara
0312 457 47 00
İZMİR
Kültür Mahallesi Vasıf Çınar Bulvarı Arkadaş Apt. No:19/B Alsancak
0232 488 06 06

www.setur.com.tr

www.seturbiz.com

