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GUNDEM RESORT
Home is where your heart is!

Konaklama Konsepti Yarım Pansiyon
KONUM:
Gündem Resort turkuaz renkli Bodrum körfezinin panoromik görüntüsünü sunan doğayla ve yeşille iç içe, harika bir konumdadır.
Gümbet koyunun çıkışında, Akvaryum Koyu’na doğru giderken yer alan tesisimiz, Gümbet ile Bitez arasındaki Gündönümü
mevkiinde bulunmaktadir.
ULAŞIM:
Tesisimiz, Bodrum şehir merkezine 5km (10 dakika) mesafede yer almaktadır. Her 10 dakikada bir otelimizin önünden geçen
dolmuşlarla 20-25 dakikada, veya otelimizin önünde bekleyen taksilerle 10 dakikada şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Gümbet
merkez 10 dakika yürüme mesafesindedir. Bodrum Milas Havalimanına 40 km mesafede olup, havaalanına transfer yaklaşık 35
dakika sürmektedir.
GENEL BİLGİLER:
Gündem Resort Hotel 5.000 m2 arazi üzerinde bulunmaktadır. Toplamda 49 oda ve 132 yatak kapasitesine sahiptir. Denize sıfır
konumda olan otelimizde, tercihinize göre plajımızda, çim alanımızda, havuz başında veya 650 m2 büyüklüğündeki iskelemiz
üzerine kurulu Beach Club’ımızda denizin ve güneşin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Sahil ve havuzda şezlong, şemsiye,
güneşlenme minderi ve plaj havlusu ücretsiz temin edilmektedir. Otelimizde 1 tanesi açık diğeri kapalı olmak üzere 2 adet yüzme
havuzumuz ve bu havuzlara dahil olmak üzere 2 adet çocuk havuzumuz mevcuttur. Evcil hayvan kabul edilmemektedir.
ODALARDA
Gündem Resort Hotel’de , 2 VIP Suite, 2 Family Suite, 18 Superior Suite, 9 Junior Oda ve 18 Standart Oda olmak üzere toplam 49
oda bulunmaktadır. Standart Odalarımız, yaklaşık 19 m2 büyüklüğünde olup 9 tanesi havuz başında 9 tanesi de 1. Katta bulunmaktadır. Üst kattaki standart odalarımızda french balkon bulunmaktadır. Junior odalarımız 28 m2 olup %90’nında geniş balkon
veya bahçe bulunmaktadır. Superior Suite’ler 1 oda 1 salon şeklinde olup yaklaşık 45 m2 büyüklüktedir. 8 adet sigara içilmeyen
superior suite odamız mevcuttur. Odalarımızda seçkin buklet malzemesi, Digiturk 20 kanal (Film ve Dizi Kanalları dahil) LCD TV,
Klima, , Saç Kurutma Makinası, Minibar, Telefon, Para Kasası, yangın alarm sistemi, duman dedektörü ve Wi-Fi bağlantısı
bulunmaktadır. Standart odalarımız maksimum 2 kişilik olup ekstra yatak konulmamaktadır.
OTEL HİZMETLERİ & AKTİVİTELER
Çamaşırhane Ütü ve Kuru Temizleme, Otopark, Fotokopi ve Fax Hizmeti, Genel alanlarda ve odalarda ücretsiz Wi-Fi, Sauna,
Masa Tenisi, Fitness Center, Çocuk Oyun Odası, Araç Kiralama Hizmeti, Tekne Turu,Arkeolojik Turlar,Su Sporları, Scuba Dalış,
Balık Avlama, Masaj (masaj hizmetimiz outsource şeklinde olup rezervasyon gerektirmektedir.)
KREDİ KARTLARI
Visa, Mastercard, American Express, Kredi kartlarına taksit yapılmamaktadır.
RESTAURANT
Otelimizde 100 kişilik açık 60 kişilik kapalı ve klimalı olmak üzere toplam 160 kişi kapasiteli Terrace Restaurant’ımız bulunmaktadır.Her iki bölümde de harika deniz eşliğinde kahvaltı ve akşam yemeğini afiyetle yiyebilirsiniz. Öğlen saatlerinde Snack Restaurant a’la carte olarak misafirlerimize iskele ve havuzbaşında seçkin menüsü ile hizmet vermektedir. Yaz aylarında akşam yemeklerinde haftanın belirli günleri canlı müzik dinletisi yapılmaktadır.
BARLAR
Otelimiz bünyesindeki Beach Club’ımızda da tadı damağınızdan ayrılmayacak Teksas-Meksika mutfağına özgü acılı ve baharatlı
yemek çeşitlerini ve birbirinden güzel kokteylleri de içinde barındıran menümüz sizleri beklemektedir. Geceleri ise Terasta yer alan
muhteşem manzaralı Panorama Bar’da zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Kahvaltı :
07:30 – 10:00
Snack Bar :
10:30 – 18:00
Beach Bar :
10:00 – 19:00
Akşam Yemeği :
19:30 – 22:00
Panorama Bar :
19:30 – 00:00

ADRES Adnan Menderes Caddesi Gündönümü Mevkii Gümbet/Bodrum
TEL:& FAX 0 252 319 67 93 (5 pbx) \ 0 252 319 64 63(fax)
E-posta reservation@gundemresort.com / info@gundemresort.com / www.gundemresorthotel.com

