
Viverde Hotel Loryma

Kurumsal İşbirliği Teklifi 2016

Sezon süresi:
Konum:
GPS:
OtelTürü:

İnternet Sayfası:
Ticari Unvan:

Adres:
Telefon:
Faks:
Rezervasyon:

Tesisin birimleri:

En yakın Havaalanı:

22. Nisan / 04.Kasım
Marmaris -Turunç koyunda, yamaç konumunda, ort. 175 m yükseklikte
36°46'43.71'' N / 28°14'33.70''E
"Doğayla dost bir tatil" içerikli, TUI Almanya’nın Viverde /Yeşil Yaşam Konsept Oteli
www.tui.com/hotelmarken/viverde/

www.loryma.com
Bertop İnşaat ve Turizm Ticaret A.Ş.

Kaygiseki Cad. 92 Sok. 1-15, Marmaris, Turunç
+90 252 476 72 20 – 24
+90 252 476 72 25
sales@loryma.com

166 süit dairesi, 2 restoran, 2 bar, açık ve kapalı (ısıtmalı) yüzme havuzu, çocuk
havuzu, çocuk evi, SPA ve Ayurveda merkezi, toplantı salonları, Doğa sporu merkezi
ve tırmanma duvarı, mini market, ücretsiz otopark

Dalaman 110 km, Turunç’tan yakl. 1,5 saat

Viverde Otel Loryma, muhteşem deniz ve dağ manzaralarının nefes kesici Akdeniz bitki örtüsünün hakim
olduğu Turunç koyuna bakan yamaçlar üzerinde, eşsiz bir konumda bulunmaktadır. Ayurveda, yoga, fitnes,
doğa sporları, organik tarım ve çiftlik gibi çok sayıda nitelikli hizmet birimlerini sunan kompleks,1989 yılında
kuruluşundan itibaren "sürdürülebilir turizm" anlamı çerçevesinde, kalıcı çevre kriterlerine duyarlı olarak
hizmet vermeye başlamıştır. Bakımlı ve tamamen yenilenmiş olan tesis 24 dönümlük bir alanı kaplamaktadır.

Çevre koruma, sürdürülebilirlik ve misafir memnuniyeti konusunda Viverde Hotel Loryma çok sayıda ödülün
yanı sıra 2013, 2014, 2015 Tripadvisor mükemmellik sertifikasına layık görülmüştür.

http://www.tripadvisor.com.tr/Hotel_Review-g775303-d500128-Reviews-Viverde_Hotel_Loryma-
Turunc_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html

Viverde Hotel Loryma, dünya lideri konumunda ki tur operatör TUI’nin “Viverde Hotels” markasının konsept
ortağıdır. Viverde konsepti mükemmel bir doğa içinde, dengeli yaşama, sağlıklı beslenme, zihnin-bedenin
yenilenmesi ve sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirebilme arzusunu cevaplandırıyor. Açık hava etkinlikleri ve
deneyimler ön plandadır. TUI Viverde tanıtım filmi Viverde Hotel Loryma ve yakın yöremizde çekilmiştir:
https://www.youtube.com/watch?v=EVqme2vpU5w

Viverde Hotel Loryma, Doğa İle Dost BirTatil…
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Konaklama Üniteleri

Viverde Hotel Loryma’da bahçe içinde konumlandırılmış 8 üç katlı binada tek veya çift yatak odalı 166 süit
ve 6 rezidans bulunmaktadır. Süitler zemin katta teraslı, üst katlarda balkonlu, tümü deniz manzaralıdır.

Kroki

Tip A=Tek Yatak Odalı Süit / 40m²

Tip B = Çift Yatak Odalı Süit / 48m²

Tip C = Superior Çift Yatak Odalı Süit / 70m²

Tek Yatak Odalı Süit (40m²) 2-4 Kişi:
Çift kişilik yataklı 1 yatak odası, 1 oturma/yatak odası (ankastre mutfaklı), banyo duş/küvet (jakuzi).

Çift Yatak Odalı Süit (48m²) 3-5 Kişi:
Tek Yatak Odalı süit ile aynı + ikinci yatak odası mevcut (2 tek kişilik yatak),1 banyo duş/küvet (jakuzi) veya
hidro-masaj aparatlı duş.

Süitlerin Donanımı:Yatak odasında çift kişilik yatak, gardırop, emanet kasası, tuvalet masası, 2 adet
komodin, inverter split klima; salonda açılır kanepe ve koltuk, donanımlı ankastre mutfak, 2li vitroseramik
ocak, mikrodalga fırın, derin donduruculu buzdolabı, su ısıtıcısı, tost makinesi, yemek masası, sehpa,
ütü/ütü masası, telefon, uydu-TV, DVD çalar; Banyo /duş / küvet (jakuzi), saç kurutma makinesi, balkon
veya teras.

Çift Yatak Odalı Superior Süit (70m²) 3-6 Kişi:
Sadece üst kat konumlu, genişliği ve donanımı açısından yüksek konforlu, inverter split klimalı 2 ayrı yatak
Odalı (biri çift, diğeri tek yataklı),ayrı yemek ve oturma bölümleri olan salon (2 açılır kanepe ve 1 açılır
koltuk), zengin donanımlı ankastre mutfak, 2li vitroseramik ocak, mikrodalga fırın, derin dondurucu bölmeli
buzdolabı, su ısıtıcısı, tost makinesi, ütü/ütü masası, telefon, uydu-TV, DVD çalar, emanet kasası, geniş
mermer kaplı banyo, küvet (jakuzili) veya fayans döşemeli 2 ayrı banyo, duş/küvet (jakuzi),saç kurutma
makinesi, küçük çatı bahçeli balkon, tümü deniz manzaralı.
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İNDİRİMLİ KURUMSAL FİYATLAR

Günlük Kişi Başı
Yarım Pansiyon

KDV Dahil €

Süit
Tek Yatakodası+Salon

40m²/ Maks.3 Yetişkin

Süit
Çift Yatak Odası+Salon
48m²/ Min.3 Yetişkin

Superior Süit
Çift Yatak Odası+Salon
70m²/ Min. 3 Yetişkin

22.04.2016- 15.05.2016
03.10.2016- 04.11.2016

42€ 42€ 49€

16.05.2016- 12.06.2016
12.09.2016- 02.10.2016

48€ 48€ 55€

13.05.2016- 03.07.2016
22.08.2016- 02.10.2016

53€ 53€ 60€

04.07.2016- 21.08.2016 65€ 65€ 75€
Fiyatlar Yarım Pansiyon dâhildir, kahvaltı büfesinde sunulan içecekler dâhil olup, akşam yemeğindeki içecekler ekstra ödemeyi tabidir.
Çocuk indirimi: 2-12 yaş arası ilk çocuk %100 indirimli, ikinci ve her çocuk %50 indirimlidir.
Tek kişi konaklama farkı +% 50 dir. Tüm fiyatlar %8 KDV dahil net fiyatlardır.

ÜCRETSİZ HİZMETLER

Marmaris Otogarı’na ücretsiz servis: Marmaris Otobüs Garı ve HAVAŞ Otobüslerine geliş/dönüş ücretsiz
ulaşım; indirimli ücretlerle havaalanlarına özel transfer.

Servis Hizmeti: Turunç/Loryma geliş-dönüş ücretsiz servis hizmeti, her gün yakl.14x.

Süitlerde: Ücretsiz klima, dahili telefon, bebek yatağı, emanet kasası, buklet malzemeleri.

Mini Kulüp: Çocuk evi/bahçesi/havuzu/ücretsiz aktivite programları, haftada 6 gün.

Ücretsiz kullanım alanları: Otopark, tüm havuzlar/gym-spor salonu/oyun odasında bilardo,
masa tenisi/futbolu.

Tenis/futbol: Ücretsiz kort/ekipman, her gün.

Tırmanma duvarı: Ücretsiz eğitim/ekipman (Loryma Outdoor ekibi), her gün.

Trekking: Direkt otelimiz arazisinden geçen Karya Yolu’nun 5 km’lik Turunç-İçmeler kesitinde Loryma
Outdoor ekibi desteğiyle, her gün.

Geocaching (modern define avı): Etkinlikte Loryma Outdoor ekibi desteğiyle yöremiz GPS aygıtlarıyla
keşfedilir, haftada1 gün.

Yoga dersleri: Yeni başlayanlar ve seviyelerini ilerletmek isteyenlere hitap eden, rahatlatıcı esneme
odaklı egzersiz programı (Gurukulam Shiva), haftada 3 sabah.

Ayurvedik yüz maskesi: Zerdeçal ve bal içeren, doğal yüz maskesi üretimi ve uygulaması
(Gurukulam Shiva), haftada 1 gün.

Çay eşliğinde Türkçe dersleri: Yabancı konuklarımızaTürk çayı hazırlanışı/keyfi yanı sıra, Türk dili ve
yaşam tarzı tanıtılır,“günlük Türkçe” öğretilir, haftada1 gün.

Mini Market: Tüm ürünlerde “Beldenin en düşük fiyatı” politikası, her gün (!).


