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Oda Ve kahvaltı

KONUM
En yakın Havalimanları
:
60 km (Yenişehir Havalimanı), 75 km (Atatürk
Havalimanı), 92 km (Sabiha Gökçen Havalimanı)
En yakın bölgeler
:
Sanayi bölgesine 1 km., Fuar alanına 3 km. ,
İstanbul Feribotuna 22 km, Uludağ 33 km.
En yakın AVM’ler
:
As Merkez AVM yanı, Ikea & Anatolium AVM 2 km , Kent Meydanı AVM – 9 KM, Zafer Plaza – 10 km, Koza Han 10,5 km, Kapalı
Çarşı 11 km, Korupark AVM 19,5 km.
Tofaş Otomobil Fabrikası

:

0,5 km ( 1 dakikalık yürüyüş mesafesinde)

GÖRÜLECEK YERLER

:

Ulu Camii
Uludag
Yeşil Camii
Kozahan
Mudanya (Sahil Şeriti)

HASTANELER

:

Konur Hastanesi
Doruk Hastanesi
Acıbadem Hastanesi
Medical Park

(7km )
(7 km)
(17 km )
(11 km )

Baia Bursa Hotel; üstün hizmet anlayışı ve yüksek oda standartları ile kaliteli bir
şehir otelinden beklenecek her şeyi misafirlerine sunmaktadır. Türk Standartları
Enstütüsünden "TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi" sertifikası alan Baia
Bursa Hotel kalitede ve hizmette en iyi olmak ilkesini taşır. Baia Otelleri Sönmez
Holding’in bir kuruluşu olup; Baia Bodrum, Monte Baia Uludağ, Baia Lara ve en
son açılan Baia Bursa ile misafirlerinin tüm konaklama ihtiyaçlarına cevap
verebilen markalaşmış zincir otel grubudur.
Şehir merkezine 9 km, sanayi bölgesine 1 km, İstanbul feribota 22 km, Gemlik’e
11 km ve Uludağ’a 30 km mesafede yer alıp, konum olarak kompleksindeki
alışveriş, kültür ve yaşam merkezi ile misafirlerine yaşam kolaylığı sunmaktadır.
ODALAR
Baia Bursa Hotel, misafirlerine ev konforu yaşatırken,aynı zamanda iş hayatı için
gerekli olan teknolojik tüm çalışma ekipmanları ile donatılmıştır. Odalarımızda
misafirlerimizin memnuniyetinin en üst seviyede olması için tüm detaylar
düşünülmüştür. Minimal ve estetik tasarımıyla şıklığın da rahat olabileceğini
hissedecek, bu keyfi her zaman sürmek isteyeceksiniz.
2'si connection, 1 disable oda olmak üzere 124 standart oda, 22 executive oda, 2
junior suit ve 2 executive suitten oluşan Baia Bursa Hotel'de 67 king, 83 twin
toplam 150 oda ve 233 yatak kapasitesinin, beklentilerinizden de fazlasını
yaşabileceğiniz. kaliteli, profesyonel bir şehir oteli olarak hazırlanmıştır.
Oda Detayları: 42 inch LCD TV, oturma bölümü, çalışma masası, Direkt telefon,
müzik, DİGİTURK, LİG TV, D-SMART, minibar, özel kasa, kablosuz internet erişimi,
interaktif tv, merkezi ısıtma, soğutma sistemi, pantolon pres, ücretsiz tea setup,
dilsiz uşak, küvet, jakuzi, duş, duş telefonu, saç kurutma makinası, otomatik yangın
algılama sistemi, yastık mönüsü mevcuttur.

BARLAR / RESTORANLAR VE HAVUZ
Otelimizin 12.katında bulunan Sky restaurant; Uluslararası ve Türk
mutfaklarından kusursuz servis kalitesi ile seçkin ziyafetler sunarken, şehrin en
üst noktasında muhteşem panoramik manzaranın tadını çıkarmanız için tüm
detaylar düşünülmüştür. Dekorasyonunda da sade, şık ve estetik çizginin buluştuğu
Sky restaurantta yaşadığınız anları unutamayacaksınız.
Muhteşem dekorasyonu ve mimari dokusuyla eşsiz lezzetler sunan 250 kişi
kapasitesi ile yeni eklenen Dört Mevsim restoran bölümü, misafirlerin dünya
mutfağının en seçkin lezzetlerini tatmalarına olanak veriyor.
Lobby'de bulunan ve Baia Lara'da da diğer bir şubesini bulabileceğiniz Scalini
A'lacarte restaurant İtalyan mutfağının en gerçek ve en özel lezzetleri ile bahçe
manzarası eşliğinde mükemmel bir ziyafet sunmaktadır. D-SMART yayını yapan

Scalini Bar bölümünde tüm Avrupa maçlarını kaçırmadan takip edebilirsiniz.
Dört Mevsim restaurant
:07:00 - 23:00
Sky Restaurant
:19:00 - 23:00
Scalini Restaurant
:11:00 - 23:00
HAVUZ
Bununla sınırlı kalmayan Baia Bursa Hotel, günün yoğun ve stresli ortamından
uzaklaşmak isteyen misafirlerine, 15m x 8m genişlik 150cm derinlikde yeni
eklenen kapalı yüzme havuzuyla hizmet vermektedir.
Ünitelerin açılış - kapanış saatleri ve yerleri otel yönetimi tarafından mevsim
şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
SPA
Menüsünde kendinizi özel hissettirecek size özel bir masaj veya bakım mutlaka
bulabilirsiniz,
Geleneksel masajların yanı sıra dünyaca ünlü masajlarda menüde yer almaktadır,
Örneğin esnetme,gerdirme ve baskı yöntemiyle yapılan THAI masajı enerji
kanallarını açıp tutulan kaslarınızı çözebilir,
Sıcak volkanik taşların vücutta gezdirilerek ve bazı noktalarda bekletilerek yapılan
TAŞ masajı bedeninizden tüm olumsuz enerjiyi alır ve pozitif enerji yükler,
Bitkisel aromatik yağlarla ve daha yavaş manipulasyonlarla yapılan AROMA
TERAPİ masajı bedeninizle beraber ruhunuzuda dinlendirir,
Yoğun ve yorucu bir günün ardından isveç tekniği uygulanarak yapılan KLASİK
masaj adeta size mini bir tatil yaşatacaktır,

Osmanlıdan günümüze uzanan hamam ve hamam programları (kese,cafe
peeling,tuz peeling ve köpük masajı ) cildinizi yeniler ve bakımlılık hissi verir,
Günde 30 dk uyguladığımız incelme,vücut toparlama ve daraltma programlarımızla
30 dakikada 2 cm incelmeniz mümkün,
Şımartıcı bakımların yanısıra spor masajı,ayak reflex masajı,hint baş
masajı,medikal masajlar,ayurveda masajları,bali masajı,shiatsu masajı ve hawai
lomilomi masajları ile de kendinizi ödüllendirebilirsiniz,
TOPLANTI ve ETKİNLİKLER
Saloon

Class Cocktail Banquet Theatre U Shape M² Yükseklik

Uludağ Saloon
Bodrum Saloon
(A)
Lara Saloon

-

-

-

35

20

60

3.00

60

100

80

110

45

120

3.10

50

70

60

100

40

95

3.00

Sky Saloon

100

220

150

180

60

180

Scallini Garden
Scallini Kış
Bahçesi

400

300

60

120

100

100

Dört Mevsim Salon 300

500

350

400

60

72.8

3.5

252

3.6

Baia Bursa'da toplantılarınızda da farkı ve ayrıcalığı hissedeceksiniz. Butik hizmet
anlayışının profesyonellikle bütünleştiği,tümü aynı katta bulunan ve ortak fuayeleri
olan, tüm teknolojinin lüks ve konforunu sunan toplantı salonları, Baia
misafirlerine kusursuz çalışma ortamı sağlamaktadır.
Uludağ Salon: Vip şirket ve özel toplantı ve eğitimleriniz için tasarlanmış
salonumuzda organizasyonlarınız çok verimli geçecek.
Bodrum ve Lara Salon: Ferah ve yüksek standartlarda tasarlanmış salonumuzda
farklı düzenlerde yemek ve toplantı organizasyonlarınız için ideal mekan.
Scalini Winter Garden: Dört tarafı camekan olan kış bahçesi gün ışığı alan; bir
cephesi havuz ve çim alana bakan Bursa'nın ender salonlarından biridir.

Teknik Ekipman
Tüm salonlarda sabit barkovizyon ve perde, ses sistemi, yaka mikrofon, telsiz
mikrofon, yazı tahtası, kürsü, LCD,VCD ve DVD player.
Uludağ Salon (47 m², yükseklik 3.00 m.) 20 kişi U Masa düzeninde.
Bodrum Salon (86 m², yükseklik 3.10 m.) 100 kişi Tiyatro, 60 kişi Sınıf,
80 kişi Ziyafet, 45 kişi U Masa ve 100 kişi Kokteyl düzeninde.
Lara Salon (89 m², yükseklik 3.00 m.) 100 kişi Tiyatro, 60 kişi Sınıf,
60 kişi Ziyafet , 40 kişi U Masa ve 70 kişi Kokteyl düzeninde.
Scalini Winter Garden (88 m², yükseklik 7,5m.) 110 kişi tiyatro, 60 kişi sınıf,
80 kişi Ziyafet, 40 kişi U masa, 100 kişi kokteyl düzeninde.
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