Adres

: Martı Marina and Yacht Club, Orhaniye Köyü,
Keçibükü Mevkii, 48700, Marmaris - Muğla / Türkiye

Telefon
Faks

: 0 252 487 1055
: 0 252 487 1056

Kategori
:
Faaliyet Dönemi:
Web

Lüks Butik Otel
12 Ay

GÖCEK
Orhaniye
Dalaman

: www.martihemitheahotel.com
Aegean Sea

Konumu
Martı Hemithea Hotel, yeşilin tüm tonlarına sahip doğası ve masmavi deniziyle, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı güzel koylarından biri
olarak kabul edilen, Akdeniz ve Ege’nin buluşma noktasında bulunan Hisarönü Körfezi’ndedir.

Konsepti
Martı Hemithea Hotel adını, bölgede yaşadığı varsayılan ve mitolojik zamanda çevresindeki insanlara sağlık ve güzellik verip,
hayatlarını uzattığı bilinen Tanrıça Hemithea’dan almaktadır.
Her metrekaresi özenle tasarlanmış, her biri deniz manzaralı odaları, özenle seçilmiş ürünlerle hazırlanmış menüleriyle, özel
dekorasyonlu restaurant ve barları, Tanrıça Hemithea efsanesinden esinlenilerek yaratılmış SPA’sı, her türlü davet ve organizasyon
için ideal bir ortam sunan antik kilise kalıntıları ve diğer farklı alanları, eğitimli ve profesyonel personeli ile Martı Hemithea Hotel,
çok özel ve çok ayrıcalıklı bir dünya sunan, kişiye özel hizmet veren, beklentilerin ötesinde lüks ve

Uzaklıklar
• Marmaris

25 km

• Dalaman Havaalanı

115 km

• Göcek

130 km

• Bodrum

165 km

• Efes

187 km

• İzmir

285 km

bir butik oteldir.

Konaklama
Martı Hemithea Hotel’de

özel hissettirmek için tasarlanmış 30 odanın her biri, Hisarönü Körfezi’nin muhteşem manzarasına

bakmaktadır.

Tower Presidential Suite (1 adet / 84 m2)
Bir yatak odası, salon, banyo, jakuzi ve terasa sahip
Presidential Suite, dubleks olup beklentilerin ötesinde bir lüks
sunmaktadır.
Tower Suite (2 adet / 49 m2)
Kule bölümünde bulunan, dört tarafı camlarla çevrili odalar, jakuzi,
özel giyinme odası gibi detaylarla farklılaşmaktadır.
Premium Suite (5 adet / 53 - 72 m2)
Bir yatak odası ile 36 m2’lik salona sahip bu dubleks suite, geniş
balkonu ve özel Türk hamamıyla,

çok özel bir

konaklama deneyimi yaşatmaktadır.
Grand Deluxe Rooms (7 adet / 30 - 45 m2)
Bu odalar, 8 ila 30 m2 arasında değişen terasları ve teraslarındaki
özel jakuzileriyle, tamamen kişiye özel bir konfor sunmaktadır.
Deluxe Rooms (5 adet / 47 m2)
Özel jakuzi ve 12 m2 balkona sahip odalarda, eşsiz Hisarönü Körfezi
manzarası

ruhuna hitap etmektedir.

Superior Rooms (10 adet / 43 m2)
8 ila 14 m2 arasında değişen balkonlara sahip bu odalar,
benzersiz bir Martı Hemithea Hotel deneyimi
sunmaktadır.

Oda Özellikleri ve Hizmetleri
•

Klima

•

Saç kurutma makinesi

•

Zengin içerikli minibar

•

Çamaşır yıkama, ütü ve

•

Çay - kahve set up

•

Yastık menüsü

•

Odalara gazete servisi

•

Büyük ekran LCD TV

•

Oda servisi

•

Ücretsiz Wi-Fi internet

•

Turndown Servisi

•

Lüks banyo malzemeleri

•

Uyandırma servisi

•

Bornoz ve havlu terlik

kuru temizleme

Restoran ve Barlar

Spa ve Güzellik Merkezi

Martı Hemithea Hotel’de farklı konseptlerde ve her biri

SPA, sunduğu hizmetler ile Tanrıça Hemithea efsanesini

çok özel lezzetler sunan restoran ve barlar mevcuttur.

yaşatmaktadır. Bambu ormanı içerisinde, çam kokuları
eşliğinde, hem içeride hem de dışarıda terapiler sunan SPA,

Lobby Lounge & Teras

250 m2’lik bir alana yayılmıştır.

Kahvaltı servisi, Lobby Lounge ve terasında verilmektedir.

Bu mistik atmosferde, eğitimli uzmanlar tarafından klasik

Yöresel ve ev yapımı lezzetlerle hazırlanan zengin kahvaltının

vücut ve bölge masajları, terapi, aroma terapi, anti selülit

yanı sıra Lobby Lounge’ta ayrıca gün boyu snack menü,

masajı, rahatlatıcı masaj, Thai masajı gibi bakımlar

alkollü ve alkolsüz içecek servisi de yapılmaktadır.

uygulanmaktadır. Ayrıca 48 m2’lik Türk hamamında ve

Yaz sezonu dışında ise Lobby Lounge’da şömine

ılıklık alanında, rahat ve hijyenik bir ortamda binlerce yılda

eşliğinde öğle ve akşam yemekleri servis edilmektedir.

oluşmuş geleneksel

Kahvaltı: 08:00 - 11:00

hamam kültürünün geliştirilmiş programları sunulmaktadır.

Hizmet saatleri: 07:00 - 22:00

Türk hamamında bulunan özel kese odasının yanı sıra Spa’da
sauna ve buhar odası da bulunmaktadır.

Port Frankie Restaurant
Çam ağaçlarının arasında, Hisarönü Körfezi’nde çok özel

Plaj ve Havuz

bir manzara sunan Port Frankie restaurantımız gün boyu

• “Mavi Bayrak” lı plaj

Akdeniz ve dünya mutfaklarından seçkin lezzetler

• 2 adet açık yüzme havuzu

sunmaktadır.

• Güneşlenme terasları

Hizmet saatleri: 07:00 - 01:00

• Günlük plaj havlusu

Yacht Club & Bar
Yacht Club & Bar, otel

yanısıra denizseverlerin

ve tekne sahiplerinin de buluştuğu bir mekan olup gün boyu
yiyecek ve içecek hizmeti vermektedir.
Hizmet saatleri: 08:00 - 23:00
Patisserie
Patisserie, günlük ev yapımı ekmeklerin yanı sıra kruvasan,
poğaça, kek, kurabiye gibi çok çeşitli unlu
mamülleri ile hem tekne sahipleri hem de otel misafirleri
için lezzetli bir duraktır. Patisserie’de, ayrıca sıcak ve soğuk
alkolsüz içecekler ile birlikte dondurma çeşitleri de
yer almaktadır.
Hizmet saatleri: 08:00 – 21:00

Diğer Servisler

Özel Hizmet ve Organizasyonlar

• Misafirlerin gün boyunca

• Limuzin, helikopter ve deniz uçağı ile transfer imkanı

danışabilecekleri özel asistan servisi

• Kaptanlı yat veya yelkenli tekne kiralama

• Hızlı check-in ve check-out

• Jeep kiralama

• Business servis (sekreterya)

• Yelken dersleri ve dalış kursu (istek üzerine)

• Kuaför (istek üzerine)
• Doktor, hemşire ve servisleri (24 saat tıbbi servis ve
ambulans)

• Binicilik
• Sakin koylarda kişiye özel olarak programlanmış yüzme ve
güneşlenme imkanı

• Alışveriş üniteleri

• Piknik organizasyonları
• Balayı, yıldönümü ve doğum günü parti organizasyonları

Davet ve Organizasyon

• Günlük geziler için şoförlü ya da şoförsüz her türlü araç

Bahçe veya havuz başındaki etkinlik alanları, yaz aylarında

kiralama

arzuya göre düğün ve diğer davet organizasyonları için ideal bir
ortam sunmaktadır.

* Bu hizmetler için 24 saat öncesinden rezervasyon yapılması gerekir.

Bahçe
• Oturmalı düzende 140
• Kokteyl düzeninde 190
Havuz Başı
• Oturmalı düzende 100
• Kokteyl düzeninde 150

Martı Otel İşletmeleri
Ömer Avni Mahallesi Dümen Sokak Dümen Apartmanı No: D/8 Gümüşsuyu İSTANBUL
Telefon: (0212) 334 8850 Faks: (0212) 334 8852 marti@marti.com.tr
Martı Myra: Tekirova- Kemer Antalya Telefon: (0242) 821 5000 Faks: (0242) 821 4352 marti@marti.com.tr
Martı La Perla: Kumlu Örencik Mevkii İçmeler - Marmaris Telefon: (0252) 455 3387 Faks: (0252) 455 3394 marti@marti.com.tr
Martı Resort De Luxe: Kumlu Örencik Mevkii İçmeler - Marmaris Telefon: (0252) 455 3440 Faks: (0252) 455 3448 marti@marti.com.tr
Martı Marina: Orhaniye Köyü Keçibükü Mevkii Marmaris - Muğla Telefon: (0252) 487 1063 Faks: (0252) 487 1066 marti@marti.com.tr

