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TANITIM

Talia Sapanca Hotel & Spa 4000 m2 alan üzerine kurulmuş olup 2009 tarihinde açılmıştır.
İstanbul’a 120 km, Sakarya’ya 18 km,Sapanca gölüne 1 km uzaklıktadır.
Talia Sapanca Hotel&Spa geniş ve doğal bahçesi,eşsiz doğa manzarası ile sizlere huzurlu bir tatil
Sunmaktadır.
Otelimiz Butik Otel konseptinde dizayn edilmiş olup sıcak mimarisi ,modern konforu ve sakin bir
tatili sizlere yaşatmaktadır.
Talia Spa son derece sakin ve rahatlatıcı ortamda bedeninizi ve zihninizi canlandırarak,
vücudunuzdaki tüm gerilim ve negatif enerjiden sizi arındırıyor.
Tertemiz doğası,muhteşem göl havzası ve çam ormanları;sizi şehir hayatının karmaşık ve stresli
ortamından uzaklaştırıyor.
Geniş ve yeşil bir bahçeye sahip olan havuzumuz,yaz aylarında bol oksijenli doğasıyla size güneşin ve
doğanın güzelliklerini yaşatıyor.ayrıca çocuk eğlence alanları ile çocuklu aileler için rahat ve huzurlu
bir tatil sunuyor.
Kurumsal iş yaşamının özelliği,eğitimli ve kalifiye personelin üst düzeyde konsantrasyonu ve
verimliliğidir.Talia Hotel toplantı salonlarında yapılan eğitim seminerlerinde şehirden uzak bir
ortamda verilen huzurlu ve sakin hizmet ile organizasyonların verimliliğini artırmaktadır.Bu
organizasyonlar için tüm toplantı ekipmanları sağlanmaktadır.
Özel Dizayn edilmiş geniş odaları ile evinizdeki sıcaklığı ve rahatlığı yaşayabileceğiniz tatil sizleri
bekliyor

Sapanca gölünün eşsiz klimatik havası, bölgeyi farklı kılan nem ve oksijeni, dağanın farklı
tonlarındaki yeşilliği ve bölgeye yapılacak günlük geziler, otelimizin konumu ve önemini ön plana
çıkarıyor.
Talia Sapanca Hotel & Spa Kartepe kayak merkezine sadece 20 dk mesafede olmasının avantajıyla,kış
aylarında kayak tatili için gelen misafirlerimize hizmet vermektedir.Kocaeli ve sapanca çevresinin en
yüksek tepesi olan Kartepe 1150 metre ile 1640 metre rakımlarındadır.Yükselen Popüleritesi ve tercih
oranı ile türkiyenin sayılı kayak merkezlerindendir.
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KONUM
Adı

Talia Sapanca Hotel & Spa

Açılış Tarihi

2009

Kategori

Dört Yıldızlı

Kapasite

30 Oda, 80 Yatak

Adres

Kırkpınar Hasan Paşa Hh. Fatih Cd. No:7
Sapanca / Sakarya /Türkiye

Havaalanı Uzaklık

90 km

Şehir Merkezi Uzaklık

18 km

Kartepe Kayak Merkezi Uzaklık

20 km

Tel

90 264 260 10 02

Fax

90 264 592 60 58

Web Sitesi

www.oteltalia.com

İnfo

info@oteltalia.com

Satış

sales@oteltalia.com

Rezervasyon

info@oteltalia.com

Sezon

12 Ay

Pansiyon

Oda Kahvaltı –Yarım Pansiyon

C/Out & C/in

C / Out 12:00 ve C / In 14:00

Geç ayrılış

Geç ayrılışta 18.00’e kadar extra ücret alınır.
18:00’den sonra oda ücretinin tamamı alınır.

Kredi kartları

Visa, Eurocard, Mastercard

Asansör sayısı

1 adet misafir asansörü

Kat sayısı

4 kat

Evcil hayvan

Evcil hayvan kabul edilmemektedir
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ODALAR
Toplam 30 Oda.
22
6
2

adet
adet
adet

Standart Oda
Aile Odası
Superior Oda

Tüm odalarda halı z em in , elektronik kapı kartı, koltuk, mini bar, ulusal ve uluslararası uydu yayınlı TV,
TV üzerinden radyo,Wi Fi, direkt hatlı telefon, özel banyo malzemeleri, saç kurutma makinesi, WC,
küvetli , banyoda telefon, merkezi ve split klima, . Günlük oda temizliği, havlu değişimi ve haftada üç
günde bir nevresim değişimi yapılmaktadır. İstek üzerine bebek yatağı odalara yerleştirilir. Tüm odalarda
sigara içilmez.

Standart Odalar :

( 28 m2 ) 2 tek kişilik yatak veya 1 çift kişilik yataklı odalardan oluşan Standart
odalarda Koltuk bulunmaktadır. Toplam 22 adet Standart oda bulunmaktadır.

Aile Odaları :

( 35 m2 ) 2 tek kişilik yatak ve 1 çift kişilik yataktan oluşan odalarda Oturma Grubu
bulunmaktadır. Toplam 6 adet Aile Odası bulunmaktadır.

Sperior odalar :

( 48 m2 ) 1 çift kişilik yataktan ve Oturma Grubundan oluşan superior odalar toplam
2 adettir.

Balayı Konsepti & Doğum Günü & Evlilik Yıldönümü Konsepti
Bu misafirlerimiz için, meyve ve içecek ikramı yapılmaktadır.

*VIP Konsept Detayları
Hava Limanından VIP araç ile transfer
Köpüklü Şarap, Meyve ve özel ikramlar ile Resepsiyonda karşılama, ve odaya refakat
Günlük Zengin Minibar, Köpüklü Şarap, Deluxe Meyve Sepeti, Çerez tabağı ikramları
Turn down servisi ile akşam oda temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi
Günlük plaj havlusu, bornoz, oda ve plaj terliği
Çerezler, çikolatalar , yerli ve ithal biralar, ithal Alkollü içkiler (70cl), likörler ve köpüklü şarap.
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YİYECEK & İÇECEK HİZMETLERİ
YİYECEK ÜNİTELERİ
Ana Restaurant

07.00 ile 09.30 saatleri arası havuz ve bahçe manzarası
eşliğinde açık büfe kahvaltı ve Açık Büfe akşam yemeği
19.00 ile 21.30 saatleri arasındadır.

Snack Restaurant

Havuz manzaralı eşliğinde öğle yemeği , saat 12.30 ile
16.00 arasındadır

İÇECEK ÜNİTELERİ

Lobby Bar

Panaromik lobimizin o rahatlatıcı ortamında sıcak ve soğuk
içecek servislerimizden Sabah 09.00’dan gece yarısı
00.30’a kadar faydalanabilirsiniz.

Garden Pool Bar

Muhteşem yeşilliklerin arasında havuz başında sıcak ve
soğuk içeceklerinizi yudumlarken açlığınızı yatıştıracak
snack lerde bulabilirsiniz. Bu barımız 10.00 ile 17.30
saatleri arasında açıktır.
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YÜZME HAVUZU
&
AKTİVİTELER

Güneş ve doğa turizmi için değişik alternatifler arayan konuklarımıza özel olarak tasarlanmıştır.

AÇIK YÜZME HAVUZU
Havuz keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için
Yarı olimpik havuzumuz, siz konuklarımız için
düşünülmüştür. otelimizizin 1 adet acık havuzunuzdan , sıcak yaz aylarında yararlanabilirsiniz.

Aktiviteler











Masa tenisi
Bilardo
Dart
Voleybol
Çocuk Parkı
Tavla
Okey
Satranç
Kağıt Oyunları
Langırt

SPA&TOPLANTI&BANQUET
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Spa Merkezi, sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilemek ve rahatlatmak için hizmet vermektedir. Geleneksel
Türk hamamından Vucut masajına, cilt bakımından terapi programlarına kadar birçok hizmet sizleri bekliyor. Masaj
sırasında kullanılan doğal yağlarımızla kaslarda oluşan gerginlik giderilir, enerji seviyesi yükselir, dengelenir, tüm vücut
ve zihinde olağanüstü bir rahatlama sağlanmış olur.

Spa Hizmetleri;








Türk Hamamı
Sauna
Masaj
Cilt Bakımı
Vücut Bakımı
Rahatlama Odası
Vitamin Bar

TOPLANTI SALONU
Teknik Malzemeler












Barkovizyon
Barkovizyon perdesi
Barkovizyon ses sistemi
Kablolu mikrofon
Kablosuz mikrofonu
Kürsü mikrofonu
Tepegöz
Flipchart
Tahta kalemi
Dosya ve kalem
Wi Fi

Ücretli ve ücretsiz hizmetler hakkında Satış ofisi detaylı bilgiyi sizlere sunacaktır.

Salon ölçüleri ve kapasite detayları

Genişlik

MAIN

7,10 m

Uzunluk

27 m.

M²

191 m2

Banket
Düzeni

Yükseklik

3,30 m

110
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Sınıf
Düzeni
80

Tiyatro Reception
Düzeni
Düzeni
120

190

