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GENEL
Otel adı
Kategori
Adres
Telefon no
Faks no
Web site
E-mail
Rezervasyon
Kuruluş tarihi
Renovasyon tarihi
Yüz ölçümü
Oda sayısı
Yatak sayısı
Asansör sayısı
Genel Müdür
Şirket adı
Fatura adresi
Vergi dairesi/ No
Konuşulan diller
Otele giriş saati
Otelden çıkış saati

: Julian Club Hotel
:4*
: M. Fevzi Çakmak Cad., No: 8, Marmaris, Muğla, Türkiye
: + 90 252 417 22 00
: + 90 252 417 21 96
: https://www.julianhotels.com
: info@julianhotels.com
: reservation@julianhotels.com
: 1996
: 2018
: 12,100 m²
: 389
: 1109
:5
: Özkan Özbek
: Gençalioğlu Tur. ve Tic. A.Ş.
: M. Fevzi Çakmak Cad., No: 8, Marmaris, Muğla, Türkiye
: Marmaris VD. 393 007 1265
: Türkçe, İngilizce
: 14:00
: 12:00

KONUM
Havaalanı
En yakın şehir merkezi
En yakın Hastane
Ulaşım
Taksi

: Dalaman (90 km)
: Marmaris (1.5 km)
: Marmaris (1 km)
: Otel önünden şehir merkezine 5 dakikada 1 minibüs imkânı. (01:00’ a kadar)
: 24 saat.

DİĞER
Ödeme Şekli
: Nakit, Master Card, Seyehat çeki, Visa
Evcil Hayvan
: Kabul edilmemektedir
Voltaj
: 220 Volt
Sigara içilmeyen bölüm : 4207 sayılı yasa gereği kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır

Otel yönetimi, sezon içerisinde gelişebilecek ani koşullar nedenleri ile (hava koşulları, misafir talepleri ve her türlü force majeure durum) önceden bilgi
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
www.julianhotels.com
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KONAKLAMA
Julian Club Hotel şık ve özenle tasarlanmış 389 adet; Standart oda, Superior oda, Aile odası, Aile suiti, Junior suite,
Deluxe oda ve Penthouse süit odalardan oluşmaktadır.

Standart Oda | 22-25 m² | 266 Oda
Otelin farklı katlarında yer alan, çok şık ve pastel tonlarda tasarlanmış standart odalar 22-25 m² arasında ve tümü
balkonludur. En fazla dört kişilik konaklamaya uygun olup, çift kişilik ya da iki ayrı tek kişilik yatak mevcuttur. Bu
odalarımız bahçe, havuz ya da cadde manzaralı olabilir. Bazı standart odalar yan odalar ile bağlantılıdır.

Oda Özellikleri








Parke veya seramik oda zemini
Duşlu veya küvetli banyo
Saç kurutma makinesi
Split klima
LCD TV (Yerel ve Uluslararası kanallar)
Çay ve kahve seti
Direk telefon hattı (ücretli)









Mini bar (1 şişe su giriş günü bırakılır)
Kasa (ücretli)
Kablosuz internet erişimi (ücretli)
Yangın alarmı
Havlu değişimi: Her gün (isteğe bağlı)
Çarşaf değişimi: Haftada üç kez
Oda temizliği: Her gün

Superior Oda | 22-25 m² | 63 Oda
Tarz ve konforun bir arada bulunduğu modern tasarımlı Superior odalarda çift kişilik yatak veya 2 adet
tek kişilik yatak yer almaktadır.
Oda Özellikleri








Seramik zemin
Duşlu banyo
Saç kurutma makinesi
Split klima
LCD TV (Yerel ve uluslararası kanallar)
Çay & kahve seti (ücretsiz)
Direk telefon hattı (ücretli)









Mini bar (1 şişe su giriş günü bırakılır)
Kasa (ücretli)
Kablosuz internet erişimi (ücretli)
Yangın alarmı
Havlu değişimi: Her gün (isteğe bağlı)
Çarşaf değişimi: Haftada üç kez
Oda temizliği: Her gün

Otel yönetimi, sezon içerisinde gelişebilecek ani koşullar nedenleri ile (hava koşulları, misafir talepleri ve her türlü force majeure durum) önceden bilgi
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
www.julianhotels.com
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Aile Odası | 40 m² | 21 Oda
Otelin farklı katlarında yer alan, çok şık ve pastel tonlarda tasarlanmış Aile odaları 30 m²’ den
oluşmaktadır ve tümü balkonludur. En fazla 4 kişilik konaklamaya uygun olup, çift kişilik ya da iki ayrı tek
kişilik yatak mevcuttur. Bu odalarımız bahçe havuz ya da cadde manzaralı olabilir. Tüm Aile odaları bir
yatak odası ve bir oturma salonundan oluşup, odaların arasında kapı bulunmaktadır.
Oda Özellikleri








Parke veya seramik oda zemini
Duşlu veya küvetli banyo
Saç kurutma makinesi
Split klima
LCD TV (Yerel ve Uluslararası kanallar)
Çay ve kahve seti
Direk telefon hattı (ücretli)









Mini bar (1 şişe su giriş günü bırakılır)
Kasa (ücretli)
Kablosuz internet erişimi (ücretli)
Yangın alarmı
Havlu değişimi: Her gün (isteğe bağlı)
Çarşaf değişimi: Haftada üç kez
Oda temizliği: Her gün
.

Junior Süit Oda| 40 m² | 23 Oda
Otelin farklı katlarında yer alan, çok şık ve pastel tonlarda tasarlanmış Junior Süit odalar 40m²’den oluşmaktadır ve
tümü balkonludur. En fazla 4 kişilik konaklamaya uygun olup, çift kişilik yatak mevcuttur. Bu odalarımız bahçe,
havuz ya da cadde manzaralı olabilir. Tüm Junior Süit odalar bir yatak odası ve bir oturma salonundan oluşup
odaların arasında kapı bulunmaktadır.

Oda Özellikleri









Halı veya seramik zemin
Lüks duşlu banyo
Saç kurutma makinesi
2 split klima
LED TV 32’’ (Yerel ve uluslararası kanallar)
Çay & kahve Seti (ücretsiz)
Mini bar (1 şişe su giriş günü bırakılır)
Kasa (ücretli)










Kablosuz internet erişimi (ücretsiz)
Direk telefon hattı (ücretli)
Yangın Alarmı
Havlu değişimi: Her gün (isteğe bağlı)
Çarşaf değişimi: Haftada üç kez
Oda temizliği: Her gün
DVD player
Quin size yatak

Otel yönetimi, sezon içerisinde gelişebilecek ani koşullar nedenleri ile (hava koşulları, misafir talepleri ve her türlü force majeure durum) önceden bilgi
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
www.julianhotels.com
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Deluxe Odalar | 50 m² | 11 Oda
45 m² Julian Deluxe odamızda , geniş (king size) yatak, özel oturma bölümü, internet erişimi , 42 Inc. LED TV, DVD
player, seramik zemin ve lüks duşlu banyo bulunuyor.

Oda Özellikleri









Seramik zemin
Lüks duşlu banyo
Saç kurutma makinesi
Split klima
LED TV 42’’ (Yerel ve Uluslararası kanallar)
Çay & kahve Seti (ücretsiz)
Mini bar (1 şişe su giriş günü bırakılır)
Kasa (ücretli)










Kablosuz internet erişimi (ücretsiz)
Direk telefon hattı (ücretli)
Yangın alarmı
Havlu değişimi: Her gün (isteğe bağlı)
Çarşaf değişimi: Haftada 3 kez
Oda temizliği: Her gün
DVD player
King size yatak

Penthouse Suite | Dublex | 45 m²
Kaliteye, konfora ve şıklığa önem veren misafirlerimize birçok ayrıcalık sunan Penthouse Süit, misafirlerimize
keyifli bir konaklama deneyimi yaşatmak için tasarlandı. Marmaris'in eşsiz güzelliklerini seyredebileceğiniz geniş
bir balkon ile aydınlık ve ergonomik bir banyonun yanı sıra büyük LED TV, yüksek hızda internet gibi birçok
ayrıcalık bulunuyor.

Oda Özellikleri










Seramik Zemin
Lüks duşlu banyo
Saç kurutma makinesi
2 split klima
LED TV 42’’ (Tüm yerel ve uluslararası kanallar)
Çay & kahve Seti (ücretsiz)
Mini bar (1 şişe su giriş günü bırakılır)
Kasa (ücretli)











Kablosuz internet erişimi (ücretsiz)
Direk telefon hattı (ücretli)
Yangın alarmı
Havlu değişimi: Her gün (isteğe bağlı)
Çarşaf değişimi: Haftada 3 kez
Oda temizliği: Her gün
Dvd player
Quin size yatak

Otel yönetimi, sezon içerisinde gelişebilecek ani koşullar nedenleri ile (hava koşulları, misafir talepleri ve her türlü force majeure durum) önceden bilgi
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
www.julianhotels.com
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Aile Suitleri | 45 m² | 4 oda
Çok şık ve pastel tonlarda tasarlanmış Aile Süitleri 45 m²’ den oluşmaktadır ve tümü balkonludur, iki yatak odası ve
bir oturma salonundan oluşan dört adet oda bulunmaktadır. En fazla 6 kişilik konaklamaya uygun olup, şehir ve
bahçe manzaralıdır.

Oda Özellikleri









Parke Zemin
Küvetli banyo
Saç kurutma makinesi
3 Split klima
LED TV (Tüm yerel ve uluslararası kanallar)
Çay & kahve Seti (ücretsiz)
Mini bar (1 şişe su giriş günü bırakılır)
Kasa (ücretli)











Kablosuz internet erişimi (ücretsiz)
Direk telefon hattı (ücretli)
Yangın Alarmı
Havlu değişimi: Her gün (isteğe bağlı
Çarşaf değişimi: Haftada 3 kez
Oda temizliği: Her gün
DVD player
Geniş yatak

TOPLANTI SALONLARI
Toplantı Salonu- 1
Toplantı salonu: 45 kişi, tiyatro düzeni.
Teknik ekipmanlar: W-fi, Tv, barkovizyon (ücretli), slide projector, flipchart, ses sistemi, kablosuz mikrofon.

Toplantı Salonu- 2
Toplantı Salonu: 45 kişi. Board room.
Teknik ekipmanlar: W-Fi, Tv, barkovizyon (ücretli), slide projector, flipchart, ses sistemi, kablosuz mikrofon.

Otel yönetimi, sezon içerisinde gelişebilecek ani koşullar nedenleri ile (hava koşulları, misafir talepleri ve her türlü force majeure durum) önceden bilgi
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
www.julianhotels.com
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RESTORAN & BARLAR
Her Şey Dahil Konsepti
Servislerimiz

Operasyon Saatleri

Restoran & Barlar

Kahvaltı

07:00 – 10:00

Loryma Restoran

Geç Kahvaltı

10:00 – 11:00

Loryma Restoran

Öğle Yemeği

12:30 – 14:30

Loryma Restoran

Akşam Yemeği

19:00 – 21:00

Loryma Restoran

Gece Çorbası

23:30 – 00:00

Loryma Restoran

A’la Carte Restoran

19:00 – 21:00

O’live A’la Carte Restoran

Çay & Kahve saati

16:30 – 17:00

Lobby Bar

Snack Servisi

14:30 – 16:30

Snack Bar

Dondurma Servisi

14:30 – 16:30

Snack Bar

İçecek Servisi (local)

10:00 – 00:00

Physkos Bar

İçecek Servisi (local)

10:00 – 00:00

Knidos Pool Bar

İçecek Servisi (local)

10:00 – 22:00

Lobby Bar

* Tüm yiyecek ve içecekler saat 00:00’ dan sonra ücretlidir.
* (*)A’ la Carte Restoranımız ücretli ve rezervasyonlu olup, 19:00- 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Otel yönetimi, sezon içerisinde gelişebilecek ani koşullar nedenleri ile (hava koşulları, misafir talepleri ve her türlü force majeure durum) önceden bilgi
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
www.julianhotels.com
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Herşey Dahil Paketi














Kahvaltı, geç kahvaltı (açık büfe), öğle yemeği (açık büfe)
Aperatif (Knidos pool bar)
Akşam yemeği (açık büfe)
O’live A’la Carte Restaurant (rezervasyonlu-ücretli)
Çay & kahve saati
Gece çorbası
Tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler (Şişe olarak servis edilmez)
Kaydıraklı yüzme havuzu, açık havuz, çocuk havuzu
Sabah jimnastiği, stretching, boccia, su jimnastiği, dart, havuz oyunları, su topu, basketbol, aerobic, step
shuffle board, günlük turnuva, masa tenisi, tavla ve kart oyunları (gündüz)
Güneş şemsiyesi, şezlong, minder
Bebek yatağı, mama sandalyesi (restoran)
Gün boyu çeşitli animasyon programları, akşam animasyon gösterileri, mini kulüp
Mini Kulüp (04-12 yaş)

AKTİVİTELER/ HİZMETLER
Yüzme Havuzları
Açık yüzme havuzu: Tatlı su 240m² (Derinlik 150 cm).
Açık yüzme havuzu (relax): Tatlı su 170m² (Derinlik 150 cm).
Su parkı: Tatlı su 80m² (Derinlik 110 cm).
Çocuk havuzu: Tatlı Su 95m² (Derinlik 40 cm).

Eğlence/ Animasyon Aktiviteleri
Gündüz programı: Sabah jimnastiği, stretching, boccia, su jimnastiği, dart, su topu, basketbol, aerobic, step,
shuffle board, masa tenisi, tavla ve kart oyunları, günlük turnuva, havuz oyunları.
Akşam programı: Gece gösterileri.
Çocuk animasyonu: Oyun bahçesi (04-12 yaş), mini disko, çocuk sineması, mini kulüp.

Ücretsiz Aktiviteler
Masa tenisi, dart, mini kulüp, step aerobics, su jimnastiği, tüm animasyon aktiviteleri, Türk hamamı kullanımı,
sauna.
Otel yönetimi, sezon içerisinde gelişebilecek ani koşullar nedenleri ile (hava koşulları, misafir talepleri ve her türlü force majeure durum) önceden bilgi
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
www.julianhotels.com
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Ücretli Aktiviteler
Masaj, peeling, bilardo, Wi-Fi, langırt.

Ücretsiz Servisler
Şezlong, minder, güneş şemsiyesi, bebek yatağı.

Ücretli Servisler
Premium içecekler, premium kokteyller, tüm şişeli içecekler, taze meyve suyu, Türk kahvesi, buzlu kahve,
çamaşırhane ve kuru temizleme hizmeti, telefon, fax, fotokopi, sağlık hizmetleri, kasa, geç çıkış, oda servisi,
alışveriş merkezi, kuaför.

Mini Julian
Yaş: 04-12 yaş.
Mini Kulüp saatleri: 10:00-12:30, 14:30-17:00, 19:30-21:00.
Aktiviteler: Mini disko, özel sinema gösterimi, özel gün aktiviteleri.
Mini büfe: Ayrı çocuk büfesi.

ÖZEL GÜNLER
Balayı





Misafir İlişkileri yetkilileri tarafından özel karşılama ve odaya kadar eşlik etme
Girişte meyve ve şarap ikramı
Giriş günü oda süslemesi
O’live A’la Carte restoranımızda romantik akşam yemeği (7 gece ve üzeri konaklamalarda geçerli olmak
üzere ve bir defaya mahsustur.)

Doğum Günü
 Doğum günü pastası (ücretli)
 Animasyon ekibi eşliğinde doğum günü kutlaması

Evlilik Yıl dönümü
 Odaya meyve ve şarap ikramı
Otel yönetimi, sezon içerisinde gelişebilecek ani koşullar nedenleri ile (hava koşulları, misafir talepleri ve her türlü force majeure durum) önceden bilgi
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
www.julianhotels.com

