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کوش آداسـی
KUSADASI
کـوش آداسـی یـا جزیـره پرنـده یکـی از شـناخته شـده تریـن و زیباتریـن 
قطـب هـای گردشـگری ترکیـه و دنیـا بـه شـمار مـی رود. سـواحل زیبـای 
اژه،  دریـای  زیبـای  هـای  آب  سـال،  طـول  در  آفتابـی  روز   300 شـنی، 
رسـتوران هـا و کبابـی هـای فـوق العـاده و تاریـخ غنـی ایـن منطقـه، همـه 

سـاله هـزاران گردشـگر را بـه ایـن منطقـه مـی کشـاند.
ایـن قطـب گردشـگری ترکیـه در 71 کیلومتـری شهرسـتان مرکزی اسـتان 
آیدین و در نوار سـاحلی منطقه اژه واقع شـده اسـت. البته کوش آداسـی 
بخشـی از شـهرت خـود را مدیون موقعیت جغرافیایی خـود و قرارگیری در 
کانـون مراکـز مهـم گردشـگری از جملـه ازمیـر، افس، مریـم آنـا، پاموکاله، 
مارماریـس و بـدروم اسـت. کوش آداسـی از شـمال با سـلجوق و پاموجاک 

و از جنـوب با شـبه جزیـره دیلک همسایه اسـت.



Azar Gasht Maleki 6

 Grand Belish Hotel

هتل گرند بلیش کوش آداسی )Grand Belish Hotel( جز هتل های ۵ ستاره 
کوش آداسی است.

این هتل در نزدیکی سـاحل دریای اژه واقع شـده اسـت و دارای اسـتخر در فضای 
بـاز و اسـپا لوکـس بـا امکاناتـی از قبیـل سـونا و حمام ترکی مـی باشـد. میهمانان هتل 
مـی تواننـد از تمـام امکانـات تفریحـی هتـل مثل اسـتخر و اسـپا اسـتفاده کنند. این 

هتـل تـا فـرودگاه Adnan Menderes تقریبـا 100 کیلومتـر فاصله دارد.
مشخصات اتاق ها :

هتل دارای 177 اتاق با تمام امکانات رفاهی می باشد. تمام اتاق های هتل دارای 
بالکن و مجهز به سیستم امنیتی اند و هم چنین دارای سرویس اینترنت بی سیم 
طراحی  در  دارند.  مدرن  مبلمانی  با  شیک  دکوراسیونی  هتل  های  اتاق  هستند. 
دکوراسیون اتاق ها از ترکیب رنگ های آبی و بژ استفاده شده است. در اتاق ها 
دارای  ها  اتاق  تمام  دارد.  بار هم وجود  و  و دستگاه پخش دی وی دی  تلویزیون 

حمام مجهز هستند.
رستوران ها :

در رستوران هتل انواع غذاهای ترکی و بین المللی به صورت بوفه سرو می شود. 
در رستوران Fish House هتل هم انواع غذاهای دریایی سرو می شود.

امکانات هتل:
امکانات در فضای باز: تراس، استخر در فضای باز، باغ

سونا،  تنیس،  زمین  حمام،  ماساژ،  اسپا،  ورزشی،  باشگاه  سونا،  تفریحی:  امکانات 
دارت، زمین بازی مخصوص کودکان، ساحل خصوصی، استخر سرپوشیده

غذا و نوشیدنی: رستوران و بار، امکان صرف صبحانه در اتاق
اینترنت : هتل دارای سرویس اینترنت بی سیم می باشد.

پارکینگ: هتل دارای پارکینگ است و استفاده از آن نیازی به رزرو ندارد.
خدمات: پذیرش 24 ساعته، کرایه اتومبیل، صرافخانه، رختشورخانه، سالن زیبایی، 
اتوشویی، پرستارکودک، آسانسور، امکانات ویژه معلولین، فروشگاه، سیستم امنیتی

هتل گرند بلیش
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Aria Claros Beach & Spa Resort

آریا کالروس )Aria Claros Beach & Spa Resort( هتل پنج ستاره ای 
مدرن در ساحل دریای اژه و در کنار شهر ازمیر در شرق ترکیه است.

مهمانـان ایـن هتل می توانند از سـاحل شـنی دریـای اژه و طبیعت تماشـایی خلیج اوز 
در کالروس )Özdere Claros( کـه یکـی از زیباتریـن خلیـج هـای اژه محسـوب 

می شـود، کمـال اسـتفاده را ببرند.
»زیباترین  اژه  دریای  ساحل  که  است  معتقد  باستان  یونان  نامی  مورخ  هردوت، 

آسمان و بهترین آب و هوای جهان« را دارد.  
مشخصات اتاق ها :

اتاق است که در دو ساختمان اصلی و  هتل آریا کالروس در مجموع دارای 504 
ویال قرار دارند.   تمامی اتاق ها دارای چشم انداز دشت یا دریا، سیستم قفل کلیدی 
با وان، سشوار، مینی بار، نظافت روزانه، صندوق  الکترونیک، سرویس بهداشتی 
امانات، تلویزیون ماهواره ای، تهویه مطبوع مرکزی و تلفن مستقیم در اتاق و حمام 

می باشند.
رستوران ها :

هتل مجلل آریا کالروس دارای 6 رستوران است.
رستوران Apollon رستوران اصلی می باشد و غذاهای بین المللی سرو می کند.

امکانات هتل :
امکانـات متعـدد ورزشـی و تفریحـی همچـون 2 زمیـن  آریـا کالروس دارای  هتـل 
بوچیـا،  یـوگا،  ژیمناسـتیک،  ایروبیـک،  مینی فوتبـال،  ورزشـی،  مسـابقات  تنیـس، 

می باشـد. دارت  و  کمـان  بـا  تیرانـدازی  میـز،  روی  تنیـس  مینی گلـف، 
همچنین از سونا، حمام بخار، کابین برف، جکوزی، استخر سرپوشیده و مرکز تناسب 

اندام نیز می توانید استفاده کنید.
زنده،   موسیقی  شبانه،  نمایش های  چون  شبانه ای  تفریحات  کالروس  آریا  هتل 

دیسکو Amphalus و کارائوکه ارائه می کند.

هتل آریا کالروس



Azar Gasht Maleki 8

Tusan Beach Resort

هتل  توسان

با برخورداری از یک مرکز آب گرم،   )Tusan Beach Resort( هتل تفریحی
سالن ورزش، فعالیت های ورزشی و گروه سرگرمی پرتحرک، آمیزه ای از تفریح و 
 Tusan آسایش را به میهمانان ارائه می دهد. این تفریحگاه، به زیبایی در خلیج
واقع و امکانات تفریحی و آرامش بخش فراوانی را تدارک دیده است. محوطه هتل 
به  و  احاطه  و خرم  باغهای سبز  توسط  که  روبازی است  و  بزرگ  استخر  شامل یک 
چشم انداز باشکوه دریا مشرف میباشد. میهمانان میتوانند اوقات فراغت خود را 
در سونا و یا حمام سنتی ترکی سپری کرده و از خدمات ماساژ تسکین دهنده مرکز 

آب گرم، لذت ببرند.
مشخصات اتاق ها :

اتاق ها در توچال ساحلی Tusan دارای مبلمان مدرن و حمام خصوصی می باشند 
و امکانات خوبی مانند : تهویه مطبوع و سیستم گرمایشی، حمام با سشوار، خط تلفن 
مستقیم، تلویزیون کابلی / ماهواره ای، دسترسی به اینترنت، مینی بار، صندوق 
امن  برای میهمانان مهیا می کند. برخی از اتاق ها  دارای بالکن یا تراس با نمایی زیبا 

و خیره کننده رو به خلیج توسان هستند. 
رستوران ها :

انواع  عالی  تنوع غذایی بسیار  با  المللی هتل توسان کوش آداسی  بین  رستوران 
غذاهای ترکی و بین المللی را برای شما به صورت بوفه آماده می کند انواع غذا های 
دریایی و کباب ترکی. در فضای باز رستوران با  منظره دریا از مواد تازه محلی برای 

شما آماده می شود.
امکانات هتل:

برگزاری جلسه و ضیافت، لباسشویی، آرایشگاه، اتو کشی، صرافی، فروشگاه هدایا 
و سوغات، خدمات کفش و واکس، رستوران، پذیرش شبانه روزی، بالکن، اتاقهای 
و  بار  انبار  گاوصندوق،  سریع،  تحویل  و  پذیرش  آسانسور،  سیگار،  بدون  و  پاک 

چمدان، فروشگاه در هتل، تهویه، بار، باغ، گرمایش 
و  سالمت  مرکز  سونا،  ماساژ،  روباز،  استخر  سرپوشیده،  استخر  تفریحی:  امکانات 
بیلیارد،  بدنسازی،  مرکز  تنیس،  ورزشی،  امکانات  بخار،  و  ترکی  حمام  آبگرم، 

پینگ پنگ، بازی دارت
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Arora Hotel

این هتل در مجاورت دریای اژه قرار گرفته و دارای یک ساحل اختصاصی کوچک 
می باشد. 2 استخر و حمام از امکانات آن می باشند.

دسترسی به اینترنت در فضاهای عمومی هتل مقدور میباشد. هتل 5 کیلومتر تا 
مرکز شهر و 18 کیلومتر تا شهر باستانی Ephesus فاصله دارد.  

مشخصات اتاق ها :
تمام اتاق ها پنجره های بزرگی دارند و به زیبایی با تناژهای رنگ قرمز تزئین شده 
اند. از روی بالکن هر اتاق می توانید منظره ای رو به دریا یا استخر را نظاره کنید. 
اند.  تجهیز شده  یخچال  و  ماهواره  تلویزیون،  هوا،  تهویه  با سیستم  ها  اتاق  این 

سرویس اتاق ها بصورت 24 ساعته می باشد.
رستوران ها :

هتـل دارای 2 رسـتوران بـوده کـه هریـک بـا سـرو خوراکهای محلـی و بیـن المللی از 
میهمانـان پذیرایـی میکنند.

امکانات هتل :
استخر سرپوشیده با آب گرم نیز در هتل موجود می باشد اگر مسافری برای کفش 
خود نیاز به خدمات داشته باشه هتل برای تعمیر و واکس کفش به او خدمات 
می دهد. همچنین سونای گرم خشک هتل محلی است. از دیگر امکانات هتل می توان 
به الندری، زمین تنیس روی میز، آبگرم و مرکز ماساژ، اتاق های عاری از آلودگی 
ارز، استخر  تبادل  اتاق های ویژه معلولین، سالن غذا خوری،  کافی شاپ،  سیگار، 

روباز، حمام مخصوص ترکی و بخار، باشگاه ورزشی، خشکشویی اشاره کرد.

هتل آرورا
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مارماریــس
MARMARIS
دریـای  مجـاورت  در  ترکیـه،  غربـی  جنـوب  در  اسـت  شـهری  مارماریـس 
مدیترانـه و کـوه هـای پوشـیده از درختـان سـبز ، مارماریس، بسـیار زیبا ، 
دیدنـی و متفـاوت بـا دیگر شـهر های توریسـتی ترکیه اسـت و کما کان جزء 
مسـیرهای توریسـتی کمتر شـناخته شـده برای ایرانیان محسـوب میشـود 

امـا همـواره جـزء مقاصـد توریسـتی قدیمـی ترکیـه بوده اسـت.
اکثر توریسـت های این شـهر از کشـورهای اروپایی به خصوص انگلسـتان 
و اسـکاتلند هسـتند. بـه گفته شـرکتهای کارگـزار توریسـتی جمعیت ثابت 
مارماریـس کمتـر از 40000 نفـر میباشـد کـه این رقم در فصول سـفر به 
سـیصد تـا چهارصـد هـزار نفـر میرسـد. قدمـت ایـن شـهر بـه شـش قـرن 
قبل از میالد مسـیح بازمی گردد و در زمره شـهرهایی اسـت که بیشـترین 
بازدیدکننـدگان ترکیـه را بـه خـود جذب می کنـد. گیاهان گرمسـیری، نوار 
از  و فیـروزه ای  زیبـا و آب زالل  بـزرگ، غارهـای  بـا صخره هایـی  سـاحلی 

دالیـل جذب گردشـگران بیشـتر می باشـند.
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Sentido Orka Lotus Beach

هتل سنتیدو اورکا لوتوس

در فاصله 6 کیلومتری از مرکز شهر مارماریس قرار دارد و جزء زنجیره هتل های 
اژه واقع شده  بر روی ساحل شنی و زیبای دریای  Sentido می باشد. این هتل 

است و دارای 650 متر ساحل اختصاصی در روبروی هتل است.
سرویس دهی هتل به صورت ALL می باشد.

مشخصات اتاق ها :
هتل سنتیدو اوکرا لوتوس در مجموع دارای 444 اتاق میباشد.

اتاق ها شامل تلفن مستقیم، تهویه مطبوع، تلویزیون، حمام با وان، سشوار، بالکن 
مینی بار و صندوق امانات )شارژ( می باشند.

رستوران ها :
رستوران اصلی که در آن صبحانه، صبحانه دیروقت، ناهار و شام سرو می شود.

و  ترکی  چینی،  ایتالیایی،  المللی  بین  غذاهای  ها  درآن  که  آالکارته  رستوران   4
دریایی سرو می شود.

امکانات هتل:
بازی،  اتاق  سونا،  ماساژ،  اتاق  استخر،  به  میتوان  تفریحی  و  ورزشی  امکانات  از 

بولینگ، دارت، واتر پولو، حمام ترکی و سونا اشاره کرد.
کودکان نیز می توانند در باشگاه کودکان به بازی و تفریح مشغول شوند.

هتل سنتیدو اوکرا لوتوس دارای خدمات تفریحی شبانه مختلفی از جمله دیسکو، 
موزیک و آواز و نمایش است که به فراخور زمان هرشب اجرا می گردد.
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Blue Bay Platinium Hotel

هتل بلو بی پالتینیوم

هتل بلو بی پالتینیوم تنها چند دقیقه با ساحل فاصله دارد . هتل در زمستان 2011 
بازسازی شده است و از باالترین استاندارد ها پیروی می کند.

اینترنت Wi-Fi در این هتل رایگان می باشد.
مشخصات اتاق ها :

هتل بلو بی پالتینیوم مجموعًا 437  اتاق و 892 تخت دارد که انواع اتاق ها شامل:
358 اتاق استاندارد، 9 اتاق خانوادگی، 66 سوئیت، 4 اتاق ویژه معلولین

رستوران ها :
در رستوران هتل بلو بی پالتینام انواع غذاهای بین المللی سرو می شود.

امکانات هتل:
این هتل دارای استخر روباز و سرپوشیده ، امکانات اسپا و ساحل اختصاصی می باشد. 
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Green Nature Diamond

هتل گرین نیچر دیاموند

طبیعتی  با  مارماریس  در   )Green Nature Diamond( نیچر  گرین  هتل 
تا  . فاصله هتل  استثنایی و محیطی مفرح در گروه هتل های 5 ستاره قرار دارد 
تنها 500 متر  تا ساحل  و  تا فرودگاه داالمان 90 کیلومتر   ، مرکز شهر 3 کیلومتر 
در  خرید  مراکز  به  و  شده  واقع  آن  کیلومتری   1 در  نیز  دریم  آبی  پارک  است. 

Karacan نزدیک می باشد .
مشخصات اتاق ها :

631 اتاق در هتل وجود دارد که دارای بالکن اختصاصی و تهویه مطبوع بوده و با 
مبلمانی ساده چیده شده و در شرایطی استاندارد آماده سرویس دهی به میهمانان 

تور ترکیه و تور مارماریس خواهد بود .
رستوران ها :

در هتل گرین نیچر صبحانه به صورت بوفه سرو می شود .
، در  در رستوران های هتل نیز انواع غذاهای سنتی و ملل به همراه فست فود 

اختیار میهمانان قرار می گیرد .
امکانات هتل:

سونا و جکوزی ، حمام ترکی ، مرکز بدنسازی، ماساژ ، بیلیارد ، دارت ، تنیس روی 
داشتن  برای  هتل  که  است  امکاناتی  از  روباز  استخر  و  کودکان  بازی  زمین  میز، 

اقامتی خوش، در اختیار گردشگران قرار داده است .
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Cettia Beach Resort Hotel

هتل ستیا بیچ ریزورت

ستیا بیچ ریزورت دارای ساحل اختصاصی در کنار دریا می باشد. همچنین استخر 
روباز نیز دارد و می توانید نمای زیبایی از دریای اژه را از این هتل مشاهده کنید.

اینترنت Wi-Fi در این هتل رایگان می باشد.
مشخصات اتاق ها :

اتاق های هتل ستیا بیچ دارای تهویه کننده هوا، تلویزیون، ماهواره و اینترنت رایگان 
Wi-Fi می باشند. تمامی اتاق ها حمام مدرن و اختصاصی دارند.

رستوران ها :
رستوران هتل انواع غذاهای بین المللی را به صورت بوفه سرو می کند.

امکانات هتل:
مرکز اسپا شامل حمام ترکی ، سونا و ماساژ می شود و یک باشگاه ورزشی نیز دارد. 
شما همچنین می توانید از استخر روباز این هتل استفاده کنید و حمام آفتاب بگیرید. 

پارکینگ هتل نیز رایگان می باشد.  
مارماریس برای افرادی که به ساحل ، شبگردی و قایق رانی عالقه مند هستند گزینه 

مناسبی می باشد.
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ازمیـــــــــــر
IZMIR
کرانـه هـای دریـای اژه در ترکیـه از جملـه زیباتریـن چشـم اندازهـای ایـن 
کشـور مـی باشـند. خط سـاحلی باشـکوهی کـه آب شـفاف دریـای اژه به آن 
برخـورد مـی کنـد، مملـو اسـت از کرانـه هـای قدیمـی کـه توسـط باغهـای 
انـد. اگـر شـما  زیتـون، پرتگاههـای سـنگی و جنگلهـای کاج احاطـه شـده 
اسـکله هـای ماهیگیـری زیبـا، روسـتاهای تفریحـی پرطرفـدار و یـا بقایـای 
تمدنهـای باسـتانی را کـه گواهی بر 5000 سـال تاریخ، فرهنگ و اسـطوره 
مـی باشـند ترجیح دهیـد، این منطقـه تعطیالتی برای همه، از دوسـتداران 
طبیعـت و خورشـید گرفتـه تـا عکاسـان ، مشـتاقان ورزش ، قایقرانـان و 
باستانشناسـان ، فراهـم مـی کنـد. در تمـام طـول سـاحل، اقامتگاههایی را 
مـی تـوان یافـت کـه هر سـلیقه و قیمتـی را در بـر میگیرند. شـهر ازمیر با 
نـام قدیمـی اسـپیرنا جـزو شـهرهای مهـم و صنعتی کشـور ترکیه محسـوب 
مـی شـود هتلهـای زیبـا . شـهری مـدرن . مراکز خرید بسـیار زیبـا . دریایی 
بسـیار جذاب و رسـتورانهای متعدد فضایی را برای مسـافرین ایجاد کرده 

کـه در هنـگام تـرک ازمیـر ایـن جملـه را در ذهـن هـر کـس می سـازد
دوباره برمیگردم...
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Movenpick Hotel

صورت  در  باشد.  می  اتاق   185 دارای   )Movenpick( مونپیک  ستاره   5 هتل 
اقامت در این هتل میهمانان هتل به راحتی می توانند به اماکن توریستی دسترسی 
های  موقعیت  بهترین  از  یکی  در   )Movenpick( مونپیک  هتل  باشند.  داشته 
ازمیر واقع شده است. مکان هتل تمامی سالیق را راضی می کند. کسانی که برای 
کسب و کار ، خرید و استراحت به ازمیر سفر می کنند با اقامت در هتل مونپیک 
به تمام خواسته های خود می رسند. مکان های مهمی که در اطراف هتل هستند: 
خلیج ازمیر، مراکز خرید، فرودگاه بین المللی عدنان مندرس، مسیرهای اصلی شهر 

و مناطق تجاری ...   
مشخصات اتاق ها :

وای فای ، میز کار ، تلویزیون  ال سی دی با کانالهای متفاوت ، قهوه و چای ساز...      
رستوران ها :

این هتل چند رستوران دارد که غذاها را به صورت بوفه و با منو ارائه می دهند.
امکانات هتل :

در سوئیت های هتل مونپیک اتاق نشیمن اختصاصی قرار دارد. باشگاه های بزرگ 
و کامال مجهز به تناسب اندام و سالمت جسم شما کمک می کند. امکانات کامل و 

کالس هایی مانند یوگا، پیالتز، .... تجربه به یادماندنی خواهد بود.
از جمله امکانات هتل می توان به ماساژ، سونا، مرکز سالمت و آبگرم، استخر سر 

پوشیده، اتومبیل کرایه، آرایشگاه و ... اشاره کرد.

هتل موونپیک
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Doubletree Hilton

معمولی،  اتاق   169 دارای   )doubletree hilton( هیلتون  بای  تری  دبل  هتل 
لوکس و سوئیت می باشد که مستقیمًا به بزرگترین مرکز spa دریای سیاه متصل 
می باشد. هتل دارای استخر سرپوشیده گرم برای کودکان و هم بزرگساالن است. 

از دیگر امکانات هتل می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
استخر روباز، ماساژ، بدنسازی، سونا ، حمام بخار، رستوران ، بیزینس سنتر

هتل دبل تری هیلتون
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Swiss Hotel

هتل پنج ستاره سوئیس هتل گرند افس ازمیر )Swiss Hotel( در ازمیر واقع 
شده است و به دریای اژه مشرف است. طراحی و دکوراسیون اتاقها بسیار مدرن 

است. فرودگاه بین المللی عدنان شهر ازمیر در 15 کیلومتری هتل قرار دارد.
از جمله امکانات هتل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

معالجات زیبایی، بهداشتی جوان کننده و حرفه ای سالمت
مرکز آب گرم، استخرهای روباز و سرپوشیده، ورزشگاه

رستوران بام )همراه با مناظر خلیج شهر ازمیر(
انواع رستوران )رستوران آکواریوم، رستوران سنتی، رستوران بین المللی(

سوئیس هتل
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Kaya Hotel

هتل 5 ستاره کایا ازمیر دارای استخر آب معدنی سر باز با دمای 35 درجه و دارای 
استخرهای آب معدنی  سر پوشیده مخصوص آقایان و خانمها است.

این هتل در نزدیکی  مراکز خرید آگورا - میگرس  می باشد.
هتل شامل شاتل رایگان هر نیم ساعت 1 بار به این مراکز خرید و هر ساعت یک 

بار شاتل رایگان به مرکز ازمیر می باشد.
و  داشته  میهمانان  با  برخوردی شایسته  دارند  این هتل همکاری  با  که  نیروهایی 
کامل ترین سرویس دهی را ارائه می دهند . عالوه بر این برخورداری از امکاناتی 
منحصر به فرد و با کیفیت نیز از دیگر ویژگی های هتل کایا ازمیر ثرامال می باشد .

مشخصات اتاق ها :
به  توان  می  ها  اتاق  امکانات  دیگر  از  هستند.  قدی  هایی  پنجره  دارای  ها  اتاق 
مناسب،  حرارتی  و  برودتی  سیستم  ساعته،   24 سرویس  روم  اتاق،  در  پذیرایی 
تهویه مطبوع، تلویزیون ال سی دی، ماهواره با کانال های پخش موسیقی، یخچال، 
مینی بار، حمام با وان و کلیه لوازم و سشوار، صندوق امانات، کلید الکترونیکی، 

دسترسی به اینترنت پر سرعت رایگان اشاره کرد.
امکانات هتل :

جکوزی،  و  سونا  سوالریوم،  بدنسازی،  سالن  سرپوشیده،  استخر  بار،  و  رستوران 
ماساژ، سالن کنفرانس، استخر روباز، حمام ترکی، آرایشگاه، زمین تنیس، خدمات 
پرینت و فکس، صرافی، پارکینگ، الندری، اسکواش، فروشگاه، سرویس درمانی، 
گلف،  زمین  بیلیارد،  میز  شاپ،  کافی  بخار،  اتاق  ترانسفر،  سرویس  بازی،  سالن 

سرویس ویژه معلولین، بوفه صبحانه

هتل کایا ازمیر
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Hilton Izmir

هتل هیلتون ازمیر

 )Old Town( هتل شیک و زیبای هیلتون در مرکز شهر ازمیر و در کنار شهر قدیمی
فرهنگی  مراکز  و  تفریحی  اماکن  ها،  فروشگاه  با  دقیقه  چند  فقط  و  شده  واقع 

فاصله دارد.
مشخصات اتاق ها :

اتاق های هتل به شیوه مدرن دکور و تزئین شده و به اینترنت پرسرعت، یک میز 
کاری و صندلی آرگونومیک مجهز است. تمام اتاق ها و سوئیت ها دارای منظره دید 
تحسین  خلیج  توان  می  های هتل  اتاق  از  است.  ازمیر  خلیج  و سواحل  کوه، شهر 

برانگیز ازمیر را به تماشا نشست.
رستوران ها :

صرف غذاهای مدیترانه ای در رستوران هتل واقع در طبقه سی و یکم، در کنار 
تماشای خلیج زیبای ازمیر خاطره ای خوش در ذهن مهمانان به جای می گذارد.

امکانات هتل :
استخر  اندام،  تناسب  مرکز  که  دارد  بسیاری  تفریحی  امکانات  زیبا  هتل  این 
سرپوشیده، امکان پرداختن به ورزش هایی همچون اسکواش و تنیس از آن جمله 

است. در هتل همچنین کالس های ورزش برای عالقمندان برگزار می شود. 
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Ramada Plaza Izmir

هتل رامادا پالزا یکی از لوکس ترین هتل های ازمیر ترکیه می باشد که در رده 
هتل های ۴ ستاره قرار دارد. این هتل با فرودگاه ازمیرتنها 15 کیلومتر وهمچنین  

با مرکز شهر پنج دقیقه فاصله دارد.
مشخصات اتاق ها :

هتل رامادا پالزا دارای 207 اتاق استاندارد ،1 تخته ،2 تخته و سوئیت مخصوص 
تازه عروس می باشد. اتاق ها در اندازه های متفاوت و با رنگ هایی مالیم طراحی 
روم   ، اتاق  در  پذیرایی  تراس،  مناسب،  نور  با  هایی  اتاق  است.  شده  تزئین  و 
سرویس 24 ساعته ، سیستم برودتی و حرارتی مناسب، تهویه مطبوع، تلویزیون 
ال سی دی ، ماهواره با کانال های پخش موسیقی ، امکانات اتاق VIP، اتاق های 
ویژه معلواین ، مینی بار، حمام و جعبه کمکهای اولیه ، صندوق برای نگهداری اشیا 
گرانقیمت، کلید الکترونیکی، دسترسی به وای فای رایگان و میز کار، تنها بخشی از 

امکانات اتاق های هتل رامادا پالزا می باشد.
امکانات هتل :

هتل رامادا پالزا دارای چندین سالن مالقات بزرگ می باشد که بصورت اختصاصی 
و منحصر به فرد برای سمینارها و سازمان ها طراحی شده است و با محیطی مدرن 

و بسیار گسترده پذیرای جشن های عروسی  نیز می باشد.

هتل رامادا پالزا
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Ramada Encore Hotel

هتل رامادا انکور

هتل رامادا آنکور دارای رستوران و مرکز ورزشی می باشد. ازمیر برای افرادی که 
به خرید کردن و گشت شهر عالقه مند هستند گزینه مناسبی می باشد.

هتل دارای اینترنت Wi-Fi رایگان می باشد.
مشخصات اتاق ها :

اکثر اتاق های این هتل چشم اندازی به سوی کوهستان یا دریا دارند. اتاق ها مجهز 
به تهویه کننده هوا، مینی بار، صندوق امانات و حمام مجهز به سشوار می باشند. 

امکانات هتل :
هتل  این  دیگر  امکانات  باشد.  می  پاسخگو  ساعته   24 صورت  به  هتل  رسپشن 
شامل برقراری قرارمالقات، انبار برای نگهداری چمدان هاست. این هتل با داشتن 

فروشگاه های متعدد به خود می بالد. یک صرافی نیز در هتل وجود دارد.



Azar Gasht Maleki25

Renaissance Hotel

هتل رنسانس ازمیر

Renaissance Izmir دارای یک موقعیت مکانی عالی در ازمیر می باشد.این 
هتل در قلب شهر ازمیر و در فاصله ای بسیار نزدیک ) چند قدمی ( از باند ساحلی 

شهر ازمیر واقع گردیده است. هتل دارای امکانات مدرن رفاهی می باشد.
مشخصات اتاق ها :

اتاق های این هتل مجهز به آخرین تکنولوژی روز دنیا بوده و اقامت در این اتاق ها 
با وجود امکانات کامل آن تجربه ای متفاوت برای هر گردشگر خواهد بود .

امکانات هتل :
سالن ورزشی ، سونا ، ماساژ و استخر این هتل بی نظیر بوده و از نظر استاندارد  در 
سطح بسیار باالیی قرار دارد. در زمان صرف شام می توانید از مناظر زیبای شهر 
ازمیر و دریای اژه لذت برده و طعم لذیذ غذاهای محلی و بین المللی را تجربه کنید .
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31%

25%

19%
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5%

4%

3%

2%

2%

1K-اتا

2K - ماهان

1K - ایران ایر

قشم ایر - 280

کیش ایر  - 237

معراج - 235

آسمان - 188

ایرتور - 150

کاسپین - 112

تابان - 103

ــال )10 ایـرالیـن مـنتخب( نظرسنجـی فینـ

مژده:
در نظرسنجی رضایتمندی مشتری در کن نیوز شرکت هواپیمایی که ما برای شما انتخاب نموده ایم در بین 
14 شرکت هواپیمایی در کشور مقام دوم را کسب نمود.                                            » به نقل از کن نیوز «
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