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tezmadra hotel
İster iş,ister ta l için seyahat ediyor olun. Tezmadra Hotel'in sunduğu lüks otel hizme ,
onu Balıkesir Burhaniye ilçesindeki konaklamanız için ideal bir seçim haline ge riyor.
Tezmadra Hotel ; sadece Kuzey Ege Denizi, Madra Dağları ve Kaz Dağları'nın eşsiz manzarası
ile değil ,ayrıca lüks çevresi, konforu, düşünceli dokunuşları ve kişiselleş rilmiş hizme ile de
diğer otellerden ayırılarak, adımlarınızı a ğınız ilk andan i baren kendinizi evinizde gibi
hissetmenizi sağlar.
.
Tüm misaﬁrlerimizin ih yaçlarını karşılamaya odaklandık ve bu broşürde tesisimizin size
sunduğu en yaygın hizmet ve olanaklar hakkında kısa bilgilere yer verdik.

Whether you are travelling for business or pleasure, the luxury hotel services
oﬀered by the Tezmadra Hotel make it an ideal choice for your stay in Balıkesir,
Burhaniye. It won't only fascinate you with the unique view of the North Aegean Sea,
Madra Mountains and Kaz Mountains. The hotel's luxurious surroundings, comfort,
though ul touches and a personalized service sets it apart from any other hotel,
allowing you to feel like being at home from your very ﬁrst steps into the hotel.
We are geared towards the fulﬁlment of the needs of any discerning guest and below,
we have provided brief informa on about the most common services and facili es that
our luxury hotel oﬀers to you.

ODALAR VE SUİTE
Tezmadra Hotel 7000 m² alan içerisine kurulmuş 4 kategoride 100 ferah oda sunmaktadır. İşlevsel tasarım, organik şekiller,
yumuşak ışıklar ve sıcak tonlar ile yüksek renklerin karışımından oluşan ortak bir çizgiye sahip rler.
94 adet standart çi kişilik oda, 3 adet standart tek kişilik oda, 2 adet çi kişilik suit oda ve 1 adet çi kişilik
bedensel engelli erişimine uygun oda bulunmaktadır. Bedensel engelli odası birinci ka adır ve uygun banyo ile dona lmış r.
2 adet suit deniz manzaralı odamız, gün ba mının keyﬁni çıkarabileceğiniz balkonlu,
görkemli, yemyeşil ve masmavi bir manzara sunmak için konumlandırılmış r.
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ROOMS AND SUITES
Tezmadra Hotel oﬀers 100 spacious rooms in 4 categories established on an area of 7000 m². They have a common
line of func onal design, organic shapes, so lights and a mixture of warm tones and loud colors. There are 94 standart double
3 standard single rooms, 2 double suites and 1 handicapped accessible room. Handicapped room is on the ﬁrst ﬂoor and are
equipped accessible bathroom. Our 2 double suites room with sea view is posi oned to oﬀer a magniﬁcent lush and azure
view with a balcony where you can enjoy the sunset.Rooms are perfectly appointed to rest and rejuvenate in deligh ully serene se ng.
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HAVUZ / PLAJ VE DİĞER
Tezmadra' da Güneş'in ve eğlencenin tadını doyasıya yaşayabileceğiniz ayrıca dinlenebileceğiniz havuzlar ve otele ait özel plajımız
hizme nizdedir. Ye şkin havuzumuz 235 m² 145 cm olup, çocuk havuzumuz 92 m² 45 cm'dir. Minik misaﬁrlerimiz için oyun oynayıp
anın tadını çıkarabilecekleri çocuk parkı ve yeşil bahçesi bulunmaktadır.

POOL / BEACH AND OTHER FACILITIES
The pool and the hotel's private beach are at your service in Tezmadra, where you can relax and enjoy the sun and the fun to the fullest.
Our adult pool is 235 m² 145 cm and our children's pool is 92 m² 45 cm. There is a child park and green garden for our litle guest
where they can play and enjoy their moment.
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RESTORANLAR / BARLAR
Birbirinden eşsiz lezzetlerin yer aldığı tadına doyamayacağınız yemeklerin sunulduğu
Adramy eion yemek salonunda iç ve dış alanlarıyla 192 kişiyi aynı anda ağırlayabilmektedir.
Adramy eion yemek salonunda rahat ve samimi bir anın tadını çıkarın. Kahval , Tezmadra Hotel' den ayrılmadan önceki son anınız. Biz profesyoneller bunu
biliyoruz ve yemeklerin hazırlanışından sunumuna kadar her detayını zlikle kontrol ediyoruz. Lobi Bar, konukların buluştuğu, tanış ğı ve kaynaş ğı bir mekandır.
Davetkar atmosfer harika bir ﬁncan kahve, çay ve özel hazırlanmış kokteyller sunar. Klasik yoğun bir günün ortasında buz gibi bir içecekle serinlemek, akşam saatlerinde müzik eşliğinde
rahatlamak veya gece geç saatlerde yiyip içmek isterseniz Lobby Bar, bunun için en uygun adres! Teras Bar'ın roman k ve havadar ortamında nefes kesici manzaraları hayranlıkla izleyebilirsiniz.
Yemyeşil dağları masmavi denizi ve geceyi ışıklar içinde izlerken çok çeşitli kokteyllerden seçiminizi yapabilir veya kaliteli şarap yudumlayabilirsiniz. Ayrıca gün ba mının zevkini
çıkar rken oyun takımlarımızla eğlenceli vakit geçirebilir TV salonumuzda ve okuma salonumuzda kültürel bilgilerle dolu kitaplarımızla buluşabilirsiniz.
Farklı eğlence anlayışlarını ve haﬁf damak tatlarını bir arada bulabileceğiniz Snack barda, içkinizi yudumlarken keyiﬂi sohbetlerinize ev sahipliği yapmak için
Snack barımız sizleri havuz başına bekliyor.

RESTAURANTS / BARS
Adramy eion dining room where unique ﬂavors are served and you can't get enough of it can host 192 people at the same me with indoor and outdoor areas. Enjoy a relaxed and
in mate moment in the Adramy eion dining room. Breakfast is your last moment before you leave Tezmadra Hotel. We are know well this and we me culously control every
detail from the prepara on of the meals to the presenta on. Lobby Bar is a des na on for guests to meet, mix & mingle. The invi ng atmosphere provides a great
cup of coﬀee, Tea, and signature cra ed cocktails If you want to cool oﬀ with an ice-cold drink in the middle of a classic busy day, relax with music in the evening, or eat and drink
late at night, Lobby Bar is the best address for that! You can admire the breathtaking views in the roman c and airy atmosphere of the Terrace Bar. You can choose from a wide
variety of cocktails or sip quality wine while watching the lush green mountains, the deep blue sea and the night in lights. You can also have fun with our game sets while enjoying
the sunset, and you can meet with our books full of cultural informa on in our reading room. At the Snack Bar, where you can ﬁnd diﬀerent entertainment concepts and light tastes
together, our Snack bar is wai ng for you by the pool to host your pleasant conversa ons while sipping your drink.
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SPA & FİTNESS
Huzur ve sağlık ile buluştuğunuz Tezmadra spa-ﬁtness bölümünde rahatlamanızı sağlayacak terapi ve masaj seçeneklerimiz mevcu ur.
Hamam, sauna, buhar odası ile dinlenebileceğiniz relax odalarımız yer almaktadır. Bedeninizi ve ruhunuzu Tezmadra spa ile canlandırma
zamanı için sizleri beklemekteyiz. Ayrıca profesyonel spor aletlerinin yer aldığı ﬁtness bölümümüzde bir yandan ta lin keyﬁni sürerken
diğer yandan formda kalabilirsiniz.

SPA & FİTNESS
In the Tezmadra spa-ﬁtness sec on you meet with peace and health. We have therapy and massage op ons that will allow you to relax,
Turkish bath, sauna, steam room and relax rooms. We are wai ng for you for the me to revitalize your body and soul with Tezmadra spa.
In addi on, you can stay in shape while enjoying your holiday in our ﬁtness sec on, which includes professional sports equipment.
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TOPLANTI / DÜĞÜN / ORGANİZASYON
Tezmadra Hotel' de toplan larınızı ve davetlerinizi bir üst seviyeye taşıyın. İsmini yaşadığımız bölgedeki Assos ve
Kaz dağlarından alan salonlarımız harika alanları, dekoru ve son teknoloji sistemi ile size hizmet vermeye hazırdır. İh yacınız olan şey
tam da bu. Assos ve Kaz dağları salonlarımız; minimum 25, maksimum 250 kişiye kadar toplan , davet, düğün ve benzeri tüm
organizasyonlarınızda, zlik ve profesyonel ekibi ile sizleri ağırlamayı bekliyor. Tezmadra Kaz dağları salonunda lüks bir
organizasyon için ih yacınız olan tek şey bir telefon.

MEETING / WEDDING / ORGANIZATION
Take your mee ngs and invita ons up a notch at Tez Madra Hotel. Our rooms named a er the Assos and Kaz Mountains
in the region we live in, is ready to served, outdoor spaces, designer decor and the latest and greatest technology.
This is exactly what you need, our Assos and Kaz Mountains rooms are wai ng to serve you with a professional team,
me culously for mee ng invita ons, mee ngs and similar events with a minimum of 25 and a maximum of 250 people.
The only thing you need for a luxurious organiza on in Tezmadra Kaz Mountains rooms is a phone.
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0 530 651 15 19 - 0 266 416 27 00
0 266 416 37 07
info@tezmadrahotel.com
www.tezmadrahotel.com
Öğretmenler Mah. Muammer Aksoy Cad. No:95 Burhaniye / BALIKESİR
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