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Marmaris Muğla Türkiye

HAYAT TARZIMIZ
Baraka’da misafirlerimize doğanın içinde kendilerini keşfetme ve iyi hissetme fırsatı sunuyoruz. Misafirlerimiz, kendileri
için çıktıkları bu yolculuğa Baraka topluluğunun bir parçası olarak devam ediyorlar. Her bir köşesi, misafirleri bir araya
getirmek ve etkileşim yaratmak için tasarlanmış, gençlere yönelik dekorasyonu, “Sofra’sı” ve Bar’ı, denize sıfır özenle
tasarlanmış plajı, sanatsal aktivitelerin yapıldıgı köşesi, eğitimli ve genç Baraka kültürünü yansıtan kadrosuyla, yenilikçi ve
orijinal bir lifestyle butik oteldir.

İŞTE BUNLARI KUTLUYORUZ: KÜLTÜR • TOPRAK • TOPLULUK
KONUM
Bir zamanlar İpek Yolu üzerinde bulunan Marmaris, Akdeniz ve Ege Denizi arasındaki eşsiz konumu sayesinde tarih
boyunca sayısız medeniyete şahit olmuştur. Gezginler yüzyıllar boyunca bu topraklarda şifa tanrıçası Hemithea tarafından
kutsanarak huzur ve aidiyet bulmuştur. Bu mucizevi bölgede konumlanan Baraka, ilhamını çevresindeki şifalı
topraklardan, yolu buradan geçen insanlardan ve burada yaşayan insanların kültüründen alıyor.

UZAKLIKLAR
MARMARİS 25KM • DALAMAN HAVAALANI 115KM • GÖCEK 130KM • MİLAS - BODRUM HAVAALANI 150KM
• BODRUM 165KM • EFES 187KM • İZMİR 285KM
*Özel transfer imkanları için bizimle iletişime geçin.

ETKİNLİKLER
Baraka burada yaşayanların, yolu düşenlerin birlikte yarattığı, değismekte ve gelişmekte olan bir yaşam alanıdır. Baraka’da
her gün yaratıcı sanatsal çalısmalar, sağlıklı yaşama yönelik ve bölgenin doğal güzelliklerinden yararlanmak için
tasarlanmış etkinlikler düzenlenmektedir. Misafirlerimize, etkinliklerimiz çesitli kurumlar ve kişiler ile beraber yaptığımız
iş birliklerimizle katkıda bulunmayı ve onların da Baraka’da izlerini bırakabilmelerini hedefliyoruz. Haftalık etkinlik
programımız için websitemizi inceleyebilirsin.

SANAT ATÖLYELERİ
TEKNE TURLARI
ÇEVRE ÇALIŞMALARI
BALIKÇILIK
MUTFAK ATÖLYELERİ
AÇIK HAVA SİNEMASI
YOGA
PİLATES
ÇEVRE TURLARI VE HIKING
YELKEN DERSLERİ
SU SPORLARI

BARINMA
Baraka’nın 30 odasının her birinin kendine özel konsept bir tasarımı vardır.
Evcil hayvan dostudur.
18 yaş altı misafir kabul edilmemektedir.

ODA ÖZELLİKLERİ

SPLIT KLİMA
BALKON
ÜCRETLİ MİNİBAR
ÜCRETSİZ WI-FI
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
DUŞ & WC
ÇAMAŞIRHANE VE KURU TEMİZLEME

BARAKA DOUBLE (18 ADET / 28-30 M2)

BARAKA TRIPLE (12 ADET / 30-32 M2)

Double odalar bahçe veya deniz manzaralı balkonları,
double ya da twin yatakları, misafirlere hediye Baraka
şapkaları ve dekorlarıyla Baraka’nın ruhunu
yansıtmaktadır.

Triple odalar bahçe veya deniz manzaralı balkonları, üç
single yatak ya da bir double 1 single yatak seçenekleriyle,
misafirlere hediye Baraka şapkaları ve dekorlarıyla arkadaş
grupları için en konforlu seçenegi sunmaktadır.

ALANLARIMIZ
SOFA Baraka insanlarının kaynaşma ve paylaşma alanıdır. Baraka’nın bahçesinde kum üzerine kurulmus olan Bar’ın
bulunduğu, eğlencelerin, açık hava sinemasının, sohbetlerin ve barbekülerin yapıldığı birleştirici alandır.
SOFRA Hem masaların hem de yer sofralarının bulundugu Baraka’nın yemek alanıdır. Sofra da kahvaltı büfesi, gün
boyu Snack Menü ve her akşam paylaşımlı set menüler sunulur. Her gün farklı dünya mutfaklarından derlenmiş akşam
yemekleri için misafirler yer sofralarını paylaşmaya teşvik edilir ve böylelikle Sofra da bir paylaşım alanı olur.
Kahvaltı: 08.30 – 10.30
Snack Menu: 10.30 – 23.00
Paylaşımlı Akşam Yemeği: 19.00 – 23.00
CRAFT CORNER Baraka misafirlerinin kendilerini sanatsal çalışmalarla ifade edebilecekleri bir köşedir. Farklı
alanlardan sanatçıların ev sahipliği yaptığı, atölyelerin düzenlendiği ve misafirlerin kendi kendilerine de kullanabilecekleri,
farklı sanat malzemelerinin bulunduğu Baraka’nın yaratıcı alanıdır.
YELKEN KULÜBÜ Eğitimli ve profesyonel yelken hocalarının yönlendirmesi ile su sporları sevenlerin ve öğrenmek
isteyenlerin buluşma alanıdır. Yelken, kano, paddle board, balık gezileri, Beach Volley ve daha bir çok sportif aktivitenin
sağlandıgı yerdir.
HAVUZ Baraka’nın yeşil bahçesinin içinde, palmiye ağaçlarının arasında konumlanmış olan bir vaha düşünün.
Havuzumuz misafirlere pavilion ve şezlong seçenekleriyle dinlenme imkanı sağlamaktadır.
PLAJ Hisarönü’nün mavi denizinin kıyısında bulunan ağaçların içinde konumlanmış sessiz bir alanda, özel tasarlanmış
plajımızda, misafirlere plaj havlusu, şezlong, şezlong minderi & şemsiye olanağı sunulmaktadır.
THE SPA Martı Marina içinde bulunan ve en ayrıcalıklı SPA hizmetlerinden yararlanabileceğiniz arınma ve yenilenme
merkezidir.

