BAIA BODRUM HOTEL
Baia Bodrum Hotel, Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Gündoğan Beldesi Kızılburun
Mevkiinde, Bodrum merkeze 19 Km, havaalanına 48 Km mesafede 30.000 metrekare alan üzerine
kurulmuştur. Denize mesafesi sıfır olan Hotel Baia Bodrum 6 Suite, 2 Senior Suite, 1 King Suite, 2
Engelli odası ile birlikte toplam 228 oda kapasitesiyle değerli misafirlerimizin hizmetindedir.
Tesisimiz; merkezi klima sistemli olup, tüm odalarımız balkon veya teraslı, okuma koltuklu
%95’i deniz manzaralıdır. Odalarda; uydu TV, minibar, saç kurutma makinesi, emanet kasası ve
klima mevcuttur. Otelimizde bir açık ve bir kapalı yüzme havuzumuz, ayrıca 2 bölümlü su
kaydırağından oluşan Aquaparkımız bulunmaktadır. Fitness Center, Türk hamamı, sauna, masaj,
buhar odası, 250 metre uzunluğunda özel plajımız, iskelemiz, şezlong ve ahşap güneşlenme
bölümleri, minderler, plaj şemsiyeleri misafirlerimizin kullanımına sunulmuştur. Sahilde Jet Ski,
banana, kano, deniz bisikleti, su kayağı, parasailing vb. su sporları yapılabilirken, tenis kortu,
basket sahası, masa tenisi, bilardo, dart, bowling, sinema, disco, mini golf, çok amaçlı TV/Oyun
odası, amfi tiyatro, çocuk kulübü aktiviteleri ve sağlık hizmetleri de bulunmaktadır. İnternet Café, 1
adet 360 kişilik (tiyatro düzeni) toplantı salonu ve ekipmanları (Bursa) ayrıca iki adet 40 kişilik
(tiyatro düzeni) toplantı salonları (Uludağ, Antalya) ile Baia Bodrum Hotel, iş toplantıları ve
organizasyonlarını tatil ile birleştirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat yaratırken; gündüz ve
akşam animasyonlarıyla misafirlerimizin gündüzleri havuzda & plajda yarışmalar ve oyunlarla, gece
müzik ve şovlarla tatil anılarını eğlenceli dakikalarla renklendirmelerini sağlamaktadır.
Ultra her şey dahil uygulamasında; Ana Restaurant ta sabah, öğle ve akşam sunulan nefis açık
büfe yemekler, gün içerisinde Pool Bar ve Aqua Bar da sunduğumuz snack çeşitleri, Beach Bar,
Pool Bar, Aqua Bar, Lobby Bar ve Ana Restoranda sunduğumuz yerli alkolsüz ve alkollü içecekler
ayrıca bazı yabancı içecekler. Lobby Bar 24 saat açık olup, Yerli alkolsüz ve alkollü içecekler ayrıca
bazı yabancı içecekler 24 saat servis edilmektedir. Sabah kahvaltısında sadece ana restoranda taze
sıkılmış meyve suyu servis edilmektedir. Minibar (hergün 1 kez yenilenir). Odalarda su ısıtıcısı ve
kahve – çay çeşitleri sunulmaktadır.
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Ana Restaurant ta açık büfe kahvaltı
Ana Restaurant ta Geç Kahvaltı
Ana Restaurant ta açık büfe öğle yemeği
Ana Restaurant ta açık büfe akşam yemeği
Açık Dondurma Pool Barda
Lobby Bar cookie’li çay-kahve saati
Aqua Bar da soft, yerli ve bazı yabancı alkollü içecekler
Aqua Bar’da büfede snack çeşitleri, gözleme + ayran + Salata Bar
Pool Bar da soft, yerli ve bazı yabancı alkollü içecekler
Yüksek sezonda, mevsimine göre Buzlu meyve servisi iskelede verilir.
Ana Restaurantta Gece Çorbası ve snack büfesi
24 saat açık olan Bar’da sandwich + kurabiye + poğaça büfesi + yerli ve
bazı yabancı içecekler (Otel yönetimi hizmetin yerini değistirmeye hakkına
sahip)

ULTRA HERŞEY DAHİL SİSTEMİNE GİRMEYEN HİZMETLER
Bazı import içkiler, Telefon hizmeti, Çamaşırhane servisi, Sağlık hizmetleri, Dükkanlar, Masaj ,
Çocuk bakıcısı, Bowling, Bilardo, kahvaltı harici taze sıkma içecekler ve Oda servisi. Şehir
merkezine Shuttle servis, Motorlu su sporları, Tenis kortu ışıklandırması hizmetleri “ULTRA HER ŞEY
DAHİL” sistemi kapsamında değildir. A’la carte restoranlar, Localar (20€ kişi başı) ve VIP Locaları
(Günlük 100€ Maximum 4 kişi)
19:30 - 22:00 2 farklı temalı restaurant
(A La Carte restoranlar açık hava olması sebebi ile hava şartlarına göre servis verebilmektedir. A La
Carte restoran bir gün öncesinden rezervasyon ile hizmet vermektedir, kişi başı 10 Euro fiyat
uygulanır.) Hotel Hava şartlarına göre yer ve saatlerde değişiklik yapabilir.

