Baia otellerinin minimalist dizaynı Uludağ’ın beyazı ile birleşerek, tatil çizginizin
sınırlarını zorluyor…
Bir dağ otelinin sıcak ortamını şehir oteli lüksü ve konforuyla bir arada, kaliteyi kusursuz bir
biçimde sunmayı ilke edinmiş, misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla Hotel Monte Baia’da
tatil keyfiniz dorukta…
Uludağ 2. gelişim bölgesinde 1. Bölgeye 1 km, Bursa merkeze 35 km uzaklıkta olan Hotel Monte
Baia ,sunduğu dinamik yaşam tarzı ve minimalist çizgisiyle özlenen tatili vaat ediyor. Ana
Restoranımızda yapacağınız güzel bir kahvaltının ardından, kayak takımlarınızı alıp otelin önünden
telesiyej ile 2.Oteller bölgesinin kayak pistlerine ulaşabilir, kaybettiğiniz enerjiyi yeniden kazanmak
için vitamin barın yolunu tutabilirsiniz. Chill Lounge adını verdiğimiz lobide güzel bir müzik eşliğinde
şömine keyfi yapabilir. Dostlarınız ve ailenizle geçireceğiniz güzel saatlerden sonra eğlenceyi
bitirmek istemiyorsanız diskomuza gidebilirsiniz.
Otelimizde Uludağ’ın zirvesinden Gemlik Körfezi’ne kadar değişen muhteşem manzaraları olan 3
suite, 1 engelli odası, 10 aile odası ve 2 kişiden 6 kişiye kadar konaklama imkanı sağlayan 150
standart odayla birlikte toplam 164 konforlu oda, toplam 344 yatak bulunmaktadır. Hotel Monte
Baia’ da dağ manzarasına hakim odanız dekorasyondaki rahatlıkla öne çıkıyor.Halı zemin, saç
kurutma makinesi, kasa, mini bar, ısıtma, uydu yayını, TV, wc/banyo standart olarak sunuluyor.
Size ise sadece odanızın keyfini çıkarmak kalıyor
Otelimizde Full Board Plus sistemi içerisinde; Ana Restoran’da sabah kahvaltısı, öğle ve akşam
yemekleri açık büfe olarak sunulmakta olup; öğünler esnasında yerli alkollü ve alkolsüz içecekler
misafirlerimize ikram edilmektedir.
Gün içinde kayak yapmaktan yorulduğunuzda Monte Baia’nın önündeki platformda oturup, kayak
pistini ve zirveyi seyrederken sıcak bir şeyler yudumlayabilirsiniz. 24 saat oda servisinin yanı sıra
gün içerisinde snack servisler, bembeyaz karlar üstünde sucuk-ekmek & sıcak şarap keyfi, ya da
şömine karşısında kahve ya da keyfi sizleri bekliyor
Hotel Monte Baia’da çocuklar için de çok şey var. Mini Club, kayak kursları, bebek bakımı servisi, ve
kapalı havuz çocuklarımızın da tatilini en iyi şekilde geçirmelerini sağlıyor. Bilardo, dart, elektronik
oyunlar, internet cafe ise her yaştan çocuğu eğlenceye davet ediyor.
Bunların yanı sıra her türlü günlük ihtiyacınızı otelimizin içindeki mağazalardan temin edebilir, açık
ve kapalı otoparkımıza aracınızı güvenle bırakabilirsiniz. Sağlığınız ve güvenliğiniz içinse
doktorumuz gün boyu hizmetinizde olacaktır.
Kendinizi şımartmak istiyorsanız dağ manzaralı SPA & Wellness merkezimiz tam size göre. Arındırıcı
sular, doğal aromalar, sihirli dokunuşlarla ruhunuzu ve bedeninizi canlandırabilirsiniz. Spa &
wellness merkezi’nde farklı konseptlerde dekore edilmiş odalarda Bali, Thai, Hint Ayurveda gibi
dünya masajları sizlere sunuluyor. Dağ ve kar manzaralı özel jakuzide tüm yorgunluğunuzu
atarken, hamam ve saunada kaslarınızın gevşediğini hissediyor, beden ve ruh dengenizin
canlandığına tanık oluyorsunuz. Kapalı havuzda yüzerken seyredeceğiniz lapa lapa kar ve
muhteşem Uludağ manzarası size huzur veriyor. Enerjinizi hissetmek, bedeninizi harekete geçirmek
içinse fitness salonu sizleri bekliyor.
Spa & Wellness center
Dağ Manzaralı kapalı havuz / Çocuk Havuzu
Fitness Center
Hamam
Sauna
Solaryum
Masaj Odaları
Vitamin Bar

Hotel Monte Baia’da kongre, seminer ve toplantı organizasyonlarınız için 1 adet 280 sabit koltuklu
amfi, 1 adet 180 m2, 2 adet 90 m2 ve 2 adet 56 m2’lik salonlar bulunmaktadır. Otelimizin
profesyonel Banket ekibi organizasyonlarınızı kusursuz bir biçimde gerçekleştirebilmeniz için her
zaman hizmetinizdedir.
İnternet Cafe
Kablosuz internet
Ofis servisleri(Fax, Fotokopi, Sekreterlik)
Barkovizyon
Perde (Sabit ya da taşınabilir)
Flipchart
Tepegöz
Ses ve Işık Sistemi
DVD, VCD player
Örneğini Avusturya ve İsviçre Alplerinde görebileceğiniz “Detachable” telesiyejler, 4’lü oturma
düzeniyle 2 km.lik mesafeyi sadece 6 dakikada çıkabilmektedir. Kış sporları için Hotel Monte Baia
en doğru seçimdir. Otelimizden doğrudan kayağa çıkılabilmekte olup, 5450 metrelik 5 adet ‘teleski’
ve 2 adet ‘telesiyej’ ile 9000 metre uzunluğundaki pistler kayak ve snowboard tutkunlarının
hizmetindedir.
Liftler

Mandıra Teleski 600 metre (1. bölge ile bağlantıyı sağlamaktadır)

****Verilen uzunluklar pist uzunluklarıdır
Skipass kullanacak misafirlerin günlük olarak kayak çıkışlarını ödeme karşılığında
otelden alabilirler.
Full Board Plus sistemi dahilinde sunulan hizmetler
07:00-10:00 Ana Restoran’da açık büfe kahvaltı
10:00-11:00 Ana Restoran’da geç kahvaltı
12:30-14:30 Ana Restoran’da açık büfe öğle yemeği
17:00-18:00 Lobby Bar’da cookie’li çay-kahve saati
19:00-21:30 Ana Restoran’da açık büfe akşam yemeği
24:00-01:00 Ana Restoran’da gece çorbası
* Sabah, öğle, akşam yemeklerinde limitsiz yerli alkollü-alkolsüz içecekler
**Kapalı Havuzda Havlu Servisi
***Hamam, Sauna, Fitness Center
****Full Board Plus uygulaması otele giriş günü öğlen yemeği ile başlar, otelden ayrılış günü
sabah kahvaltısı ile sona erer.
Full Board Plus sistemine dahil olmayan hizmetler
Öğünler harici alınan tüm alkollü ve alkolsüz içecekler, Raclette A la carte Restaurant ,tüm yabancı
içecekler, diskoda alınan tüm içecekler, Ögünler harici barlardan alınacak ve BBQ de sunulan tüm
atıştırmalık ve yemek çeşitleri, minibar, telefon hizmeti, çamaşırhane servisi, sağlık hizmetleri, Spa,
Jakuzi, Solarium, Bilardo, dükkanlar, masaj, kese, solarium, motorlu sporlar, internet cafe,
elektronik oyunlar, çocuk bakıcısı, taze sıkılmış içecekler, oda servisi, kayak ve elbise kiraları,
kayak ve snowboard dersleri,skipass-liftler “FULL BOARD PLUS ” sistemi kapsamında değildir.

