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FACT SHEET

Otel Adı
Adres
Telefon
Fax
Kategori
Faaliyet
Mesafeler

Konsept
Konumu
Odalar

:GRAND ASYA OTEL
:17 Eylül Mah. Atatürk Cad. No:86 Bandırma / BALIKESİR
:0266 715 22 15
:0266 715 22 77
:5 YILDIZ
:12 AY AÇIK
:LİMAN
1 KM
:BALIKESİR
100 KM
:BURSA
110 KM
:İSTANBUL
(İDO DENİZ SEFERİ) (2 SAAT )
:İZMİR
277 KM
:Oda / Kahvaltı
:Bandırma Şehir Merkezi
:138 Oda / 277 Yatak
:61 DENİZ MANZARA STANDART ODA
:1 KARA MANZARA ÖZÜRLÜ ODASI
:72 KARA MANZARA STANDART ODA
: 4 DENİZ MANZARA KING SUIT ODA

ODA ÖZELLİKLERİ
STANDART ODA DENİZ MANZARA
:Eşsiz bir deniz manzarasına sahip bu odalarımızda 1 çift kişilik yatak
ve talebe istinaden yatak haline dönüşebilen kanepeler mevcuttur.Odaların zemini halı kaplı olup odalarda
Duş / WC , Merkezi Klima , Telefon , Emanet Kasa , Fön Makinası , Uydu Yayınlı LCD TV, WI-FI Kattle ,
Çay/Kahve Seti ve Minibar Mevcuttur
*Minibar Kullanımı ücretlidir
STANDART ODA KARA MANZARA
:Şehir manzarasına sahip bu odalarımızda 1 çift kişilik yatak ve 1 tek
kişilik yatak veya 1 çift kişilik yatak veya 2 tek kişilik yatak olmak üzere 3 ayrı yatak dizaynına sahiptir.
Odaların zemini halı kaplı olup odalarda Duş / WC , Merkezi Klima , Telefon , Emanet Kasa , Fön Makinası
Uydu Yayınlı LCD TV, WI-FI , Kattle , Çay/Kahve Seti ve Minibar Mevcuttur
*Minibar Kullanımı ücretlidir
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KING SUIT ODALAR
: Eşsiz bir deniz manzarasına sahip bu odalarımız 2 farklı konseptte
hazırlanmıştır. 2 Suit odamız balayı konseptinde dizayn edilmiş olup oturma ve yatak odasından
oluşmaktadır. 2 Suit Odamız ise bölmeli 2 ayrı odadan oluşmakta olup ebeveyn odasında 1 çift kişilik yatak,
çocuk odasında açılabilir 1 çift kişilik koltuk ve 1 tek kişilik koltuk bulunmaktadır.Suit odalarımızda jacuzzi ,
sauna , Duş/WC , Merkezi Klima , Telefon , Emanet Kasa, Fön Makinası , 2 adet Uydu Yayınlı LCD TV, WI-FI ,
Kattle , Çay/Kahve Seti ve 2 adet Minibar Mevcuttur
*Minibar Kullanımı ücretlidir

ÖZÜRLÜ ODASI
:Bu odamızda 1 tek kişilik yatak bulunmakta olup kara manzaralıdır.
Odaların zemini halı kaplı olup odalarda Duş / WC , Merkezi Klima , Telefon , Emanet Kasa Fön Makinası ,
Uydu Yayınlı LCD TV, WI-FI , Kattle , Çay/Kahve Seti ve Minibar Mevcuttur(32 m²)
*Minibar Kullanımı ücretlidir
SİGARA İÇİLMEZ ODA
Sigara kullanmayan misafirlerimiz için özel olarak hazırlanmış olan sigara içilmez oda katımız bulunmaktadır.
Sigara içilmez katta konaklamak istiyorsanız rezervasyon esnasında lütfen rezervasyon görevlisine talebinizi
bildiriniz.
RESTAURANT

HÜRREM RESTAURANT
kapasitelidir.

:Kahvaltı hizmetinin verilmekte olduğu restaurantımız 200 Kişi

ROOF A’LA CARTE RESTAURANT
: Bandırmanın en yüksek noktasında yer almakla beraber eşsiz bir
manzaraya sahip olan bu restaurantımız A’la Carte hizmet vermekte olup 300 Kişi kapasitelidir. Talebe göre
grup yemeklerinde ,nişan yemeklerinde, kahvaltı vb. organizasyonlarında
İhtiyaca yönelik fonksiyonel olarak kullanılabilmektedir.
BAR
LOBBY BAR
: Lobby Barda gazetenizi okurken bir şeyler içebilir ya da bütün bir
günün yorgunluğunu atabilirsiniz. 24 Saat lobby bardan istifade edebilir ve büfe hizmeti alabilirsiniz.

ROOF BAR
:Güneşin batışını seyrederken bir şeyler içmek ister misiniz? Siz
değerli misafirlerimizi roof barımıza davet ediyoruz. Bandırmanın en yüksek noktasında yer alan barımız siz
değerli misafirlerimize eşsiz bir seyir zevki sunmaktadır.
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ORGANİZASYONLAR
:Otelimizde 5 adet salon bulunmaktadır. İhtiyaca yönelik olarak bu
salonlarda Konferans , Sempozyum , Seminer , Workshop , Panel , Zirve , Forum , Kolokyum vb. toplantılar
yapılabilmektedir.

TOPLANTI SALONLARI

BALO SALONU
:550 Kişi kapasiteli bu salonumuz otelimizin giriş katında yer
almakta olup aynı zamanda bağımsız giriş imkanına sahiptir. Eğlence amaçlı olarakta kullanılabilen bu
salonumuz profesyonel tüm toplantı taleplerine cevap verebilecek nitelikte dizayn edilmiştir. Talebe
yönelik olarak yemekli , yemeksiz olarak masa düzeni alınabilmekte olan bu salonumuzda; sahne ,
ışıklandırma sistemi , barkovizyon, ses sistemi , mikrofon mevcuttur.Balo,gala,düğün, yemekli ve yemeksiz
toplantı, fuar,sempozyum,seminer vb. tüm etkinliklere uygun dizayn ve dekore edilmiştir.

DIVA TOPLANTI SALONU
:150 Kişi kapasiteli bu salonumuz ihtiyaca yönelik olarak dizayn
edilebilmekte olup zambak toplantı salonunun yanında yer almaktadır. Toplantı amaçlı olarak
kullanılabileceği gibi aynı zamanda banket amaçlıda kullanılabilmektedir.

ECE TOPLANTI SALONU
:120 Kişi kapasiteli ve son teknoloji ile dizayn edilmiş olan bu
salonumuzda; ses sistemi , yaka mikrofonu, el mikrofonu , perde , barkovizyon , wi-fi imkanları
sağlanabilmektedir. Talebe yönelik koltuk düzeni alınabilmektedir. Ece salonu 1. katta yer almaktadır

ZAMBAK TOPLANTI SALONU
:50 kişi kapasiteli bu salonumuz modern salon ekipmanları ile
donatılmıştır. Yuvarlak Masa Oturma Düzenine sahip söz konusu salonumuz Yönetim Kurulu vb.
toplantılara hizmet verebilecek niteliklere sahiptir. Salonumuzda ses sistemi , ışıklandırma sistemi yaka
mikrofonu , el mikrofonu , TV, Telekonferans Sistemi yer almaktadır.

LOTUS TOPLANTI SALONU
: 20 kişi kapasiteli bu salonumuz modern salon ekipmanları ile
donatılmıştır. Fonksiyonel bir kullanım şekline sahip söz konusu salonumuz yemekli ve yemeksiz şirket
toplantıları için dizayn edilmiştir. Salonumuzda ses sistemi , ışıklandırma sistemi yaka mikrofonu , el
mikrofonu , TV, Telekonferans Sistemi yer almaktadır.
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GRAND SALUS SPA CENTER
GÜNLÜK AKTİVİTELER
Grand Asya Otel gün boyu süren SPA aktiviteleriyle sizi yeni güne hazırlıyor. Boş vakitlerinizde SPA
merkezimiz de uzman eğitmenler eşliğinde kaliteli vakit geçirebilir SPA merkezimizde sunulan tüm
imkanlardan istifade edebilirsiniz.
FİTNESS CENTER
Güncel fitness ekipmanları ile donatılmış olan fitness salonumuz güne zinde başlamak için siz değerli
misafirlerimize 08:00 – 23:00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
SAUNA
Bütün bir haftanın yorgunluğunu atmak, stresinizden kurtulmak için yapmanız gereken tek şey; 15’er
dakikalık 2 seanstan oluşan sıcak bir ahşap odada oturarak sonrasında alacağınız buz gibi bir şok duş…
Saunamız 08:00 -23:00 saatleri arasında ücretsiz olarak siz değerli misafirlerimizin hizmetindedir
BUHAR ODASI
SPA merkezimizin en gözde kısımlarından biri olan buhar odasının kullanımı genel olarak 15’er dakikalık 2
sauna seansından sonra 10 dakikalık bir buhar banyosu şeklinde kullanılmaktadır.
Daha sağlıklı bir görünüşe sahip olmak için 08:00 – 23:00 saatleri arasında ücretsiz siz değerli
misafirlerimizin kullanımına sunulmuştur.
TÜRK HAMAMI
Kültürümüzün çok önemli bir parçası olan hamamlar, SPA merkezimizin vazgeçilmezleri arasındadır. Bay ve
bayanlara ait olmak üzere iki ayrı hamamımız bulunmaktadır. Gelin Hamamı’ndan Damat Hamamı’na, Kese
Köpük Masajından, Bali Adası’nın bir uygulaması olan Lulur Masajına, birçok amaç için Türk Hamamını
kullanabilirsiniz.
Türk Hamamının kullanımı ekstra hizmetler haricinde ücretsizdir.
MASAJ ODALARI
Otelimizde 7 adet masaj salonu bulunmakta olup konusunda eğitimli ve uzman personelden masaj hizmeti
alabilirsiniz. Masaj Hizmeti ekstra ücrete tabi olup rezervasyon yaptırılarak kullanılabilmektedir.
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TUZ ODASI
Spa Merkezimizde astım ve bronşit rahatsızlıklarına iyi gelen nefes açma özelliğine sahip 1 adet Tuz Odası
bulunmakta olup misafirlerin kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır.
BİLARDO SALONU / DART / SATRANÇ
Spa Merkezinde arkadaşlarınızla daha kaliteli vakit geçirmek için ücretsiz olarak bilardo,dart ya da santranç
oynayabilirsiniz
Spa Merkezimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için 1184 numaralı telefondan Spa Resepsiyon ile iletişime
geçiniz.

OTOPARK
olarak kullanımına sunulmaktadır.

:150 araç kapasiteli kapalı otoparkımız otel misafirlerimizin ücretsiz

