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GENEL
Otel adı
Kategori
Adres
Telefon no
Faks no
Website
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
Min. konaklama yaşı

: Julian Marmaris
: 4 *- Adults Only +16
: Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, No: 63, Marmaris, Muğla, Türkiye
: + 90 252 417 10 10
: + 90 252 417 21 96
: https://www.julianhotels.com
: info@julianmarmaris.com
: reservation@julianhotels.com
: 1995
: 2017
: 4.925 m²
: 108
: 216
:2
: Özkan Özbek
: Gençalioğlu Tur. ve Tic. A.Ş.
: Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, No: 63, Marmaris, Muğla, Türkiye
: Marmaris VD. 393 007 1265
: Türkçe, İngilizce, Rusça
: 14:00
: 12:00
: 16

KONUM
Julian Marmaris şehir merkezine 1 km ve halk plajına sadece 100 mt uzaklıkta mükemmel bir lokasyonda yer
almaktadır. Dalaman Havaalanı’na 90 km mesafede bulunmaktadır, toplu taşıma güzergâhında
konumlanmaktadır.

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
Marmaris'in tüm güzelliklerine dokunacağınız standart odalarımızda her bir detayı ile fark yaratan konaklama
deneyimi misafirlerimizi bekliyor. Tümü pastel tonlar ile özenle tasarlanmış standart odalarımız 21 Mt²’den
oluşmaktadır.

Standart Oda | 21 m² | 98 Oda
Otelin farklı kat ve konumlarında bulunmaktadır. Standart odalar şık ve pastel tonlarda tasarlanmış, 21m2’den
oluşmaktadır ve balkonludur. Şehir veya havuz manzaralı, 2 tek kişilik yatak veya çift kişilik yatak seçenekleri
mevcuttur.

Oda Özellikleri









Maksimum oda kapasitesi: 2 kişi
Balkon
Seramik zemin
Lüks duşlu banyo
Saç kurutma makinesi
Split klima
LED 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 (isteğe bağlı)
Çarşaf değişimi: Haftada üç kez
Oda temizliği: Her gün

Deluxe Oda| 45 m² | 10 Oda
Kaliteye, konfora ve şıklığa önem veren misafirlerimiz için birçok ayrıcalık sunan odalar, misafirlerimize keyifli bir
konaklama deneyimi yaşatmak için tasarlandı.

Oda Özellikleri









Maksimum oda kapasitesi: 4 kişi.
Çalışma masası – Oturma grubu
Seramik zemin
Lüks duşlu banyo- Balkon
Saç kurutma makinası
Split klima
LED 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 (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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RESTORAN & BAR
HERŞEY DAHİL KONSEPTİ
Servislerimiz

Operasyon Saatleri

Restoran & Bar

Kahvaltı

08:00 – 10:00

Downtown Restoran

Geç Kahvaltı

10:00 – 11:00

Downtown Restoran

Öğle Yemeği

12:30 – 14:30

Downtown Restoran

Akşam Yemeği

19:00 – 21:00

Downtown Restoran

Gece Çorbası

23:30 – 00:00

Downtown Restoran

Çay & Kahve Saati

16:30 – 17:00

Lobby Bar

Snack Servisi

14:30 – 16:30

Pool Bar

Dondurma Servisi

14:30 – 16:30

Pool Bar

İçecek servisi

10:00 – 00:00

Havuz Bar

İçecek servisi

10:00 – 00:00

Lobby Bar

* 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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Her şey Dahil Paketi
 Kahvaltı, geç kahvaltı (açık büfe), öğle yemeği (açık büfe)
 Snacks (havuz bar)
 Akşam yemeği Ana Restoran. (açık büfe)
 Çay & Kahve saati
 Gece çorbası
 Tüm yerli alkollü ve alkolsüz içecekler (Şişe olarak servis edilmez.)
 Açık yüzme havuzu
 Şezlong, minder, şemsiye

AKTİVİTELER/ HİZMETLER
Yüzme Havuzları (08:00 – 20:00)
Açık yüzme havuzu: Tatlı su, 131 m² (Derinlik 150 cm)

Ücretsiz Servisler
Türk hamamı, sauna, şezlong, şezlong minderi, şemsiye.

Ücretli Servisler
Premium içecekler ve 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, spa ve masaj
hizmetleri.

ÖZEL GÜNLER
Balayı






Giriş gününde, müsaitliğe bağlı erken ve hızlı giriş, çıkış gününde geç çıkış imkânı
İlk sabah odaya kahvaltı servisi
Giriş günü oda süslemesi
Giriş günü meyve ve şarap ikramı
Çiftlere özel ücretsiz masaj (En az 7 gecelik konaklamalarda kullanılmak üzere, bir defaya mahsustur.)

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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Doğum Günü
 Doğum günü pastası (ücretli).
 Restoran ekibi ile birlikte doğum günü kutlaması.

Evlilik Yıldönümü
 Odaya meyve sepeti 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

