An experience never to forget in a unique location…
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YAZ 2022
GENEL
Otel adı
Kategori
Adres
Telefon no
Faks no
Website
E-Mail
Kuruluş tarihi
Renovasyon tarihi
Yüz ölçümü
Oda sayısı
Yatak sayısı
Asansör sayısı
Genel Müdür
Şirket adı
Fatura adresi
Vergi dairesi/ No
Konuşulan diller

: Julian Forest Suites
: 4 yıldız
: İçmeler Mah., Halide Edip Adıvar Cad., 182. Sok., No: 61/ A, Marmaris, Muğla, Türkiye
: + 90 252 455 40 00
: + 90 252 417 21 96
: https://www.julianhotels.com
: info@julianforest.com
: 2004
: 2018
: 10.100 m²
: 155
: 674
:3
: Özkan Özbek
: Gençalioğlu Tur. ve Tic. A.Ş.
: İçmeler Mah., Halide Edip Adıvar Cad., 182. Sok., No: 61/ A, Marmaris, Muğla, Türkiye
: Marmaris VD. 393 007 1265
: Turkish, English

KONUM
Havaalanı
En yakın şehir merkezi
En Yakın Hastane
Ulaşım
Taksi

: Dalaman (90 km)
: İçmeler (2.3 km)
: İçmeler (1.5 km)
: Otel önünden şehir merkezine 15 dakikada 1 minibüs imkânı. (01:00’ a kadar.)
: 24 saat hizmet vermektedir.

DİĞER
Ödeme Şekli
: Nakit, Master card, Travel cheque, 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

YAZ 2022
KONAKLAMA
Julian Forest Suites her biri geniş, ferah ve şık olarak tasarlanmış; Standard Süit, Junior Süit, Standard Aile Süit ve
Aile Süit olmak üzere 155 odadan oluşmaktadır.

Standart Suit| 35 m² | 56 süit
Her anınızı doğayla iç içe geçirmenize imkân sağlayan Standart Süit odalar 32 m² den oluşmaktadır ve tümü
balkonlu olarak tasarlanmıştır. Standart Süit odalar 1 yatak odası ve 1 oturma salonundan oluşmaktadır.

Oda Özellikleri









Maksimum misafir kapasitesi: 4
Kapı ile ayrılmış oda sayısı: 1
Balkon
Seramik zemin
Küvet, saç kurutma makinası
Ütü ve ütü masası (İsteğe ve müsaitliğe bağlı.)
1 adet split klima (Yatak odasında.)
LCD TV (Yerel ve Uluslararası kanallar.)











Çay & Kahve seti (ücretsiz)
Mini bar (Bir şişe su giriş günü bırakılır)
Kasa (ücretli)
Wi-Fi (ücretli)
Direk telefon hattı (ücretli), yangın alarmı
Havlu değişimi: Her gün (İsteğe bağlı.)
Çarşaf değişimi: Haftada 3 kez
Oda temizliği: Her gün

Junior Süit| 35 m² | 59 süit
Her anınızı doğayla iç içe geçirmenize imkân sağlayan Junior Süit Odalar 35 m² den oluşmaktadır ve tümü
balkonlu olarak tasarlanmıştır. 1 yatak odası ve 1 oturma salonundan oluşmaktadır.
Oda Özellikleri









Maksimum misafir kapasitesi: 4
Kapı ile ayrılmış oda sayısı: 1
Balkon
Ahşap parke zemin
Küvet, saç kurutma makinası
Ütü ve ütü masası (İsteğe ve müsaitliğe bağlı.)
2 adet split klima (Yatak odasında ve oturma odasında.)
LCD TV (Yerel ve Uluslararası kanallar.)










Çay & Kahve seti (ücretsiz)
Mini bar (Bir şişe su giriş günü bırakılır.)
Kasa (ücretli)
Wi-Fi (ücretli)
Direk telefon hattı (ücretli), yangın alarmı
Havlu değişimi: Her gün (İsteğe bağlı.)
Çarşaf değişimi: Haftada 3 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

YAZ 2022
Standart Aile Suit | 45 m² | 23 suit
Her anınızı doğayla iç içe geçirmenize imkân sağlayan Standart Aile Süit odalarımız 45 m² den oluşmaktadır ve
tümü balkonlu olarak tasarlanmıştır. Standart Aile Süit odalarımız 2 yatak odası, 1 oturma salonu ve 2 banyodan
oluşmaktadır.

Oda Özellikleri









Maksimum Kapasite: 6
Kapı ile ayrılmış oda sayısı: 2
Balkon
Seramik zemin
Küvet veya duşa kabin, saç kurutma makinası
Ütü ve ütü masası (İsteğe ve müsaitliğe bağlı.)
2 adet split klima (Yatak odalarında.)
LCD TV (Yerel ve Uluslararası kanallar.)











Çay & Kahve seti (ücretsiz)
Mini bar (Bir şişe su giriş günü bırakılır)
Kasa (ücretli)
Wi-Fi (ücretli)
Direk telefon hattı (ücretli), yangın alarmı
Havlu değişimi: Her gün (İsteğe bağlı.)
Çarşaf değişimi: Haftada 3 kez
Oda temizliği: Her gün

Aile Suit| 45 m² | 17 süit
Her anınızı doğayla iç içe geçirmenize imkân sağlayan Aile Süitleri 45 m² den oluşmaktadır ve tümü
balkonlu olarak tasarlanmıştır. Çift kişilik ve iki ayrı tek kişilik yatak seçenekleri ile tüm Aile Süitleri 2
yatak odası, 1 oturma salonu ve 2 banyodan oluşmaktadır.
Oda Özellikleri









Maksimum Kapasite: 6
Kapı ile ayrılmış oda sayısı: 2
Balkon
Ahşap parke zemin
Küvet, saç kurutma makinası
Ütü ve ütü masası (İsteğe ve müsaitliğe bağlı.)
3 adet split klima (Tüm odalarda.)
LCD TV (Yerel ve Uluslararası kanallar.)











Çay & Kahve seti (ücretsiz)
Mini bar (Bir şişe su giriş günü bırakılır)
Kasa (ücretli)
Wi-Fi (ücretli)
Direk telefon hattı (ücretli), yangın alarmı
Havlu değişimi: Her gün (İsteğe bağlı.)
Çarşaf değişimi: Haftada 3 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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RESTORAN & BAR
Her Şey Dahil Konsepti
Servislerimiz

Operasyon Saatleri

Restauran & Bar

Kahvaltı

08:00 – 10:00

Forest Restoran

Geç kahvaltı

10:00 – 11:00

Forest Restoran

Öğle yemeği

12:30 – 14:30

Forest Restoran

Akşam yemeği

19:00 – 21:00

Forest Restoran

Gece çorbası

23:30 – 00:00

Forest Restoran

A’la Carte Restoran

19:00 – 21:00

A’la Carte Restaurant*

Çay & Kahve Saati

16:30 – 17:00

Forest Patisserie

Snack servisi

14:30 – 16:30

Snack Restoran

Dondurma servisi

14:30 – 16:30

Forest Patisserie

İçecek Servisi (local)

10:00 – 00:00

Havuz Bar

İçecek Servisi (local)

10:00 – 00:00

Forest Bar

* A’la Carte restoranımız rezervasyonlu olup, ücretli olarak servis vermektedir.
* Tüm yiyecek ve içecekler saat 00:00’ dan sonra ücretlidir.

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
 Sabah kahvaltısı, geç kahvaltı, öğle yemeği Forest Restoran (açık büfe)
 Snack, snack restoran
 Akşam yemeği Forest Resatoran (açık büfe)
 A’la Carte Restoran (rezervasyonlu-ücretli)
 Çay & Kahve saati
 Gece çorbası
 Tüm yerli, alkollü ve alkolsüz içecekler (Şişe olarak servis edilmez)
 Açık havuz, çocuk havuzu
 Sabah Jimnastiği, stretching, boccia, su jimnastiği, dart, havuz oyunları, su topu, aerobic, step shuffle
board, günlük turnuva, masa tenisi, tavla ve kart oyunları (gündüz)
 Şezlong, minder, şemsiye
 Bebek yatağı, mama sandalyesi (restoran)
 Gün boyu çeşitli animasyon programları, akşam animasyon gösterileri
 Mini Kulüp (4-12 yaş)

AKTİVİTELER/ HİZMETLER
Yüzme Havuzları (Açılış-kapanış; 08:00 – 20:00)
Açık yüzme havuzu
Relax havuz (Açık)
Su parkı (1.Blok)
Su parkı (2.Blok)
Çocuk havuzu

: 270 m² (derinlik 140 cm)
: 240 m² (derinlik 140 cm)
: 64 m² (derinlik 110 cm)
: 53 m² (derinlik 110 cm)
: 55 m² (derinlik 45 cm)

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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Eğlence/ Animasyon Aktiviteleri
Gündüz programı: Sabah jimnastiği, stretching, boccia, su jimnastiği, dart, su topu, 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.

Ücretsiz Aktiviteler
Masa tenisi, dart, mini kulüp, step aerobics, su jimnastiği, tüm animasyon aktiviteleri, Türk hamamı kullanımı,
sauna.

Ücretli Aktiviteler
SPA, masaj, peeling, bilardo, wi-fi.

Ücretsiz Servisler
Şezlong, minder, şemsiye, 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, kuaför.

Mini Julian
Yaş
Mini Kulüp Saatleri
Aktiviteler
Mini Büfe

: 4-12 yaş.
: 10:00-12:00, 14:30-17:00.
: Mini disko, özel sinema gösterimi, özel gün aktiviteleri.
: Ana restoran da özel “Mini Büfe”.

ÖZEL GÜNLER
Balayı




Misafir İlişkileri yetkilileri tarafından özel karşılama ve odaya kadar eşlik etme.
Girişte meyve sepeti ve şarap ikramı.
Giriş günü oda süslemesi.

Doğum Günü



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

Evlilik Yıldönümü


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

