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ULTRA HERŞEY DAHİL
ULTRA ALL INCLUSIVE 



NAME OF THE HOTEL
Suhan 360 Hotel & SPA
OPENING DATE
2015 April
CATEGORY
5 Star
CAPACITY
144 Rooms 300 Beds
DISTANCE TO IZMIR AIRPORT
It is 78km, and 2 km away from 
Kuşadası Center
LOCATION
Located in a 10.120m2 area
CREDIT CARDS
Visa, Eurocard, Mastercard,
LIFTS
4 each of guest lifts
NUMBER OF THE FLOORS
5 floors

OTELİN ADI
SUHAN 360 Hotel & SPA

AÇILIŞ TARİHİ
2015 Nisan
KATEGORİ

5 Yıldızlı
KAPASİTE

144 Oda 300 Yatak
LOKASYON

İzmir Havalimanına 78km uzaklıkta olup, 
Kuşadası Merkezine ise 2 km uzaklıktadır

KONUM
10.120m2’lik alan içerisindedir

KREDI KARTLARI
Visa, Eurocard, Mastercard,

ASANSOR
4 adet misafir asansörü

KAT SAYISI
5 kat

ULTRA HERŞEY DAHİL
ULTRA  ALL INCLUSIVE 



Odalar & Genel Özellikler

Rooms & Specifications

Tüm odalarda balkon / teras, halı kaplı zemin, elektronik kapı, koltuk, mini bar, su ısıtıcı, çay-
kahve servisi, Wi-Fi, ulusal ve uluslararası uydu yayınlı LCD TV, direkt hatlı telefon, elektronik 
kasa bulunmaktadır. Ayarlanabilir merkezi klima, çekmecede saç kurutma makinesi, WC, duş, 
telefon, özel odalarda da jakuzzi küvet ve güneşlenme terası.

In all of the rooms there are balcony/terrace, carpeted floor, electronic door, armchair, mini 
bar, water heater, tea-coffee service, Wi-Fi, national and international satellite broadcasting 
LCD TV, direct line telephone, electronic safe box (with the size of laptop) adjustable central air 
conditioning, hair dryer in the drawer, WC, shower, telephone, in our private rooms also jacuzzi 
and sunbathing terrace. 

KONAKLAMA

ACCOMODATION
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Oda

Room
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Oda

Room
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Engelli Odası
Disabled Room

35 m2

Standart Oda
Standart Room

Delüks Havuz Erişimli Oda
Deluxe Pool Room

35 m2 + 35 m2 +

35m2 genişliğinde ergonomi ile 
tasarım birleştirilerek hayata 
geçirilmiştir. Tüm odalar 
panoramik, deniz, kısmı deniz, 
havuz ve bahçe manzarası 
görmektedir.

Engelli misafirlerimiz için Suhan360 
Hotel & Spa’da tüm engelleri 
kaldırdık. 2 Adet Engelli Odası 
ve otopark yeri mevcuttur. Zemin 
laminat parkedir.

Her biri 35m2 genişliğinde olan 
ve iki katlı binada bulunan odalar 
bulundukları kata göre balkonlu veya 
mini terasa sahiptirler. Bu odalar 
ortak kullanıma ayrılmış 650 m2 alana 
sahip 1.40 cm derinliğindeki açık 
havuz, geniş güneşlenme terası ve 
barı ile sizlere hizmet vermektedir.

This 35m2 room, put into use by 
incorporating ergonomics and 
design. While all the rooms have 
panoramic, sea view, side sea, 
pool and land view.

For our disabled guests we 
have removed all difficulties in 
Suhan360 Hotel. There are 2 Each 
of Disabled Rooms available. Floor 
is covered with laminate parquet.

These 35m2 rooms constructed as 
detached flat in a dublex building, 
regarding of the located flat rooms 
have balcony or mini terrace. Mutual 
sunbathing terrace and pool with 
the availability of day service of bar 
for its mutual usage all deluxe pool 
room guests allocated in 650 m2 and 
1.40 cm depth.



Suit Oda
Suite Room

Superior Oda
Superior Room

Kral Dairesi
Presidential Suite

11
Oda

Room

4
Oda

Room

4
Oda

Room

60 m2 + 35 m2 + 90 m2 +

60m2 genişliğinde olup, 1 adet çift 
kişilik yataklı ebeveyn yatak odası 
ve 2 ergonomik kanepeden oluşan, 
arada bağlantı kapısı bulunan özel 
odamızdır.

Tüm odalar panoramik veya kısmi 
deniz manzaralıdır. 

35m2 genişliğinde olup, 
güneşlenme teraslarında 
Jakuzi ve şezlongları ile çiftlerin 
vazgeçemediği odamızdır.

Her odamız sizler için farklı 
tasarlanmış ve özel kılınan 
suitelerimizdir. 90m2 genişliğinde, 
ebeveyn yatak odası ve oturma 
grubundan oluşmaktadır. Farklı 
konsept ve tasarımda olan Kral 
Dairelerinin terasında özel oturma 
alanı ve hepsinin balkonunda 
ya da kapalı alanında jakuzi 
bulunmaktadır.This 60m2 room is a private room 

of us with its double bed master 
bedroom and two ergonomic 
couches and having a connection 
door in between. 

All rooms have panoramic or 
partial sea view.

This 35m2 room, with private 
whirlpool bath and sunbathing 
terraces with sun beds, is the room 
couples can’t resist.

Suits where our each room was 
designed differently. With 90m2 wide 
area consists of master bedroom 
and lounge. At the terraces of 
our Presidential Suite rooms with 
different concepts and designs, 
there is a private sitting area and 
whirlpool bath in their balcony or 
indoor area in each of them. 

Jakuzzi
Jacuzzi Jakuzzi

Jacuzzi



FOOD & BEVERAGES
YİYECEK & İÇECEK



Ana Restaurant
Mutluluğun formülü lezzette gizli...

Güne güzel başlama sırlarının başında iyi bir kahvaltı gelir, bilinci ile hareket eden Suhan360 
Hotel & Spa, açık büfe kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinin tadını çıkarabileceğiniz 
samimi, sıcak bir mekânda eşsiz sunumları ile gerçek bir lezzet yolculuğuna çıkartıyor. 

Geleneksel ve yöresel dokunuşların eşlik ettiği rahat ve stil sahibi bir atmosfer ile ev sahipliği 
yapıyor.

A’la Carte Restaurant Kahvaltı
A’la Carte Restaurant Steak
A’la Carte Restaurant Balık
Modern dekorasyona sahip ve eşsiz manzaraları ile sizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Patisserie corner
Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmış çay saati klasiği, gün arasında ufak bir kaçamaktır aslında. 
Suhan360 Hotel & Spa’ da PATISSERIE CORNER’da sizlerle buluşuyor..

Lobby Bar
24 Saat hizmetinizde olan, konforlu oturma alanlarıyla Lobby Bar’da içki ve kokteyl 
çeşitlerimizi yudumlayabilir, keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Kendinizi bir ev sahibinin özel 
misafiri hissetmekten keyif alacaksınız.



Main Restaurant
Formula of happiness is hidden in flavor …

Acting with the understanding of a great breakfast is the primary secret of starting a day in a good manner, Suhan360, leads you in a real flavor 
journey with  its superlative presentations in an intimate, warm environment where you enjoy fully with the open buffet breakfast. Do the honors 
with comfortable and sense of style atmosphere accompanied by traditional and local touches.

A’La Carte Breakfast 
A’la Carte Steak
A’la Carte Fish
We will be happy to host you with modern decoration and unique landscapes in your special occasions. 
We assert that within a short period of time you will become relishing and luxuriate in regular that pleasure and flavor.
 
Patisserie Corner
The tea-time classic, Actually a small escape between days. 
Suhan360 Hotel & Spa is meets you at PATISSERIE CORNER.

Lobby Bar
You can sip our drinks and cocktails at Lobby Bar with wide sitting places and 24 hours at your service and have joyous time. You will be 
pleasured feeling as a special guest of a homeowner.



ACTIVITIES
AKTİVİTELER



HAVUZ & AKTİVİTELER
Bakımı ve kontrolü son derece hijyenik şartlarda yapılan 2 adet açık ve 
1 adet kapalı yüzme havuzlarımızın yaz ve kış aylarında keyfine varın.
Açık Yüzme Havuzu 200 m2 alanında 140 cm derinliğinde 
18 Odaya Ortak Yüzme Havuzu 650 m2 alanında 140 cm derinliğinde
Kapalı Yüzme Havuzu 45 m2 alanında 140 cm derinliğinde

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Market
Fotoğrafçı
Butik
Kuaför

PLAJ HİZMETİ
Otel alanımız içerisinde plaj hizmetimiz bulunmamaktadır. Otelimize 
kısa mesafede bulunan plajımıza gün boyunca belirli saatlerde servis 
hizmetimiz vardır.Plaj alanımızda ücretsiz yiyecek içecek hizmetimiz 
bulunmamaktadır.

Balayı Konsepti
Balayına gelen misafirlerimiz için, girişte odaya meyve sepeti, özel 
ikramlar ilk günün sabahında müşteri hizmetlerine rezervasyon 
yaptırarak odaya geç kahvaltı servisi, A la Carte Restaurantlarımız 
da rezervasyon önceliği ile misafirlerimize hizmet vermekteyiz. SPA 
bölümümüzde çiftlere özel indirimler sizleri bekliyor.

Doğum Günü & Evlilik Yıldönümü Konsepti
Doğum Günü veya Evlilik Yıldönümü olan misafirlerimize özel 
restaurant alanında masa dekorasyonu ve pasta servisi yapılmaktadır. 
Bu çok özel günlerinizi her sene hatırlamakta bizim işimiz.

Özel Paketlerimiz
Özel günlerini Suhan 360 ekibi ile planlamak isteyen misafirlerimiz için, 
Balayı, Doğum Günü, Evlilik, Evlilik Teklifi, Evlilik Yıldönümü, Yaş Günü 
kutlamaları için ücretli alternatif paketlerimiz sizleri bekliyor.



ACTIVITIES & POOL
In our open and indoor pools which maintained under utmost hygienic 
conditions, refresh yourself during hot summer months.
Open Swimming Pool  200 m2 wide, 140 cm deep 
Mutual Swimming Pool for 18 Rooms 
650 m2 wide 140 cm deep Indoor Swimming Pool 45 m2 wide, 140 cm 
deep

Children Pool 25 m2 wide,   40 cm deep
Jacuzzi 25 m2 wide,  80 cm deep

SHOPPING CENTER
Market 
Photographer 
Boutique
Hair dresser

BEACH SERVICE
We have a shuttle service to the beah from hotel at certain times during 

the day, which is short distance to our hotel. We do not have free food 
and beverage service in our beach area

Honeymoon Concept
For our guests come for honeymoon, we are serving to our guests with 
fruit basket and special suprises at check in, first day we serve morning 
breakfast to your room (Pre-reservation from Guest Relation). Special 
discounts for couples are waiting for you at our SPA.

Birthday & Wedding Anniversary Concept
For our guests whose celebrating their Birth Day or Wedding 
Anniversary, we make table decorations and cake service in the 
restaurant area. To remember our guests in this class every year on 
their special days is our business.

Special Packages
For our guests who would like to plan their special days with Suhan 
360 team, our special packages for honeymoon, birthday, wedding, 
marriage proposal, wedding anniversary, bitrhday are waiting for you...



MEETING & ORGANISATIONS
Technical Equipment

Barco vision Screen – 3 x 2 ( Front Tripod ),
 2 x 2,5 ( Front – Fixed ) Barco vision Sound System

Cable Microphone, Wireless Microphone, 
Led Lights

VCD, MP3, DVD, DVX
For detailed information about our free of 

charge services, charged services and halls please 
contact us.

Teknik Malzemeler
Barkovizyon Perdesi – 3 x 2 ( Front Tripod ), 

2 x 2,5 ( Front – Fixed ) Barkovizyon Ses Sistemi
Kablolu, Kablosuz Mikrofon, 

Kürsü Mikrofonu
Led Işıklar

Flipchart
VCD, MP3, DVD, DVX

Ücretli, ücretsiz hizmetler ve salonlarımız 
hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın. TOPLANTI

ORGANİZASYON 



SALONLAR
MEETING ROOMS

ALAN
(AREA) m²

TİYATRO
(THEATER) PAX

SINIF
(CLASSROOM) PAX

KOKTEYL
(COCKTAIL) PAX

GALA
(DINNER) PAX

EPHESUS 105 140 60 100 60
APHRODISIAS 60 60 35 50 40
PERGAMON 60 60 35 50 40
EPHESUS + APHRODISIAS + PERGAMON 225 260 130 200 140
PRIENE 55 40 30 40 30
MILETUS 60 60 30 40 40
PRIENE+MILETUS 115 100 60 80 70
DIDYMA 75 130 50 100 60
TERAS BALLROOM Kapalı Alan (Indoor Area) 340 200 120 300 200



It is time to purification, 
relaxing and indulges 

your soul...
Arınma, rahatlama ve 

ruhunuzu şımartma zamanı…
SPA Ünitelerimiz

• Türk Hamamı 
• Buhar Odası 
• Sauna 
• Macera Duşları 
• Kova Duş 
• Fitness Center 
• Kapalı Havuz 
• Kar Çeşmesi 
• Dinlenme Salonu 
• Masaj Odaları 

Our SPA Units

• Turkish Bath 
• Steam Bath 
• Sauna 
• Adventure Shower 
• Bucket Shower 
• Fitness Center 
• Indoor Pool 
• Snow Fountain 
• Lounge 
• Massage 

 

Free Of Charge
Free Of Charge
Free Of Charge
Free Of Charge
Free Of Charge
Free Of Charge
Free Of Charge
Free Of Charge
Free Of Charge

 

Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz
Ücretsiz

Massage - Single or Double Personal Care Rooms
Body, Face and Skin Care - Aura Bar (various appetizers)
V.I.P Turkish Bath 
V.I.P. Massage Room (with hydro massage bathtub) 
Doctor & Nurse (Extra of Charge)

Masaj - Tek Kişilik veya İki Kişilik Bakım Odaları
Vücut, Yüz ve Cilt Bakımı
V.I.P Türk Hamamı  
V.I.P. Masaj Odası (Jakuzili)  
Doktor & Hemşire (Ücretli)



ANA RESTAURANT
SERVİS AÇILIŞ KAPANIŞ

KAHVALTI AÇIK BÜFE 07:00 10:00
GEÇ KAHVALTI MİNİ BÜFE 10:00 11:00
ÖĞLE YEMEĞİ AÇIK BÜFE 12:30 14:30
AKŞAM YEMEĞİ AÇIK BÜFE 19:30 21:30
GECE BÜFESİ AÇIK BÜFE 00:00 01:00

A’LA CARTE RESTAURANTLAR
SERVİS AÇILIŞ KAPANIŞ KAPASİTE

STEAK A'la Carte 19:30 22:00 30+10
BALIK A'la Carte 19:30 22:00 70+10
KAHVALTI A'la Carte 08:00 11:00 30+10

SNACK LEZZETLERİ
AÇILIŞ KAPANIŞ

SNACK RESTAURANT 14:30 17:00

U.H.D İÇECEK KONSEPTİ VE SERVİSLERİ
LOBBY BAR 24 saat
PASTANE BÖLÜMÜ 17:00 - 18:00

HAVUZ BARLARIMIZ
POOL BAR 10:00 - 00:00
-2. KAT POOL BAR 10:00 - 18:00

Taze sıkma portakal suyu kahvaltı saatinde 
konsepte dahildir. Yemek  saatlerinde tesisin 
belirlediği alkollü ve alkolsüz içecekler konsept 
dahilinde servis edilmektedir. Konsept dahilinde 
olmayan Lüks  Alkollü ve Alkolsüz içecekler 
ücretlidir. 

Glutensiz menüler talebe göre taze olarak 
hazırlanmaktadır.C/IN esnasında misafi r 
ilişkilerine yada resepsiyona bilgi verilmelidir. 
Steak ve Balık A’ la Carte restorantlarımız ön 
rezervasyonludur,bir gün önceden misafi r ilişkileri 
bölümünden rezervasyon yapılmalıdır.

3 gece ve daha fazla konaklayan misafi rlerimiz 
için, 1 Restaurant’ımızda 1 kez kullanım hakkı 
ücretsizdir. 5 Gece ve üzeri konaklayan 
misafi rlerimiz için iki Restaurantımız da 1’er kez 
kullanım hakkı ücretsizdir. 

A’la carte kahvaltı restaurantımız ön 
rezervasyonludur. 1 Gün önceden misafi r ilişkileri 
bölümünden rezervasyon yapılmalıdır.

Bu kondisyonlar dışındaki misafi rlerimiz için 
kişibaşı kuver ücreti 1 kullanım için 10 € ‘dur. 
Çocuklarda 0-5,99 yaş ücretsiz 6-11,99 yaş %50 
indirimlidir.

Balık Restorantımız Pazartesi günleri kapalıdır.
Steak Restorantımız Perşembe günleri kapalıdır
A’la Carte Kahvaltı Restaurantımız Salı günleri 
kapalıdır.

Tesiste konakladığınız süre zarfında oda kartınız 
kimlik belgesi önemine sahiptir.Kartınızın 
kaybolması durumunda lütfen acilen resepsiyona 
bilgi veriniz,  bu durumdan doğabilecek 
zararlardan otelimiz sorumlu değildir.Kartınızı 
kaybetmeniz durumunda tarafınızdan 5 Euro ücret 
tahsil edilmektedir.

Havlu Servisimiz Ücretsizdir.Otelimizden ayrılışınız 
esnasında havlu kartınızı resepsiyona teslim 
ediniz.Kartın teslim edilmemesi durumunda havlu 
bedelimiz olan 10  Euro ücret tarafınızdan tahsil 
edilmektedir.

Konsept dahilinde snack restaurant menümüzde bulunan 
yiyecek ve içecekler servi̇s edilmektedi̇r.

Havuz kenarında güneşlenen misafi rlerimize belli saatlerde çubukta meyve, frappe/smoothie 
vb. ayrıca özel shot kokteyller  servis edilmektedir. 
Ana Restaurantımız lobby katındadır.(0), Steak a la carte restaurantımız lobby katındadır. 
Balık ve A’la Carte Kahvaltı restaurantımız 5.kattadır.
Snack restaurantımız Lobby katında,havuz kenarındadır.

Minibar günlük olarak bir kez yenilenir ve ücretsizdir. (Su,Soft içecekler ve bira) 
Servis alanlarından odalara çıkarılan yiyecekler, içecekler ve mini bara dışarıdan koyulan 
yiyecek-içecekler ücretlendirilir. Oda servisi ücretlidir ve Room Servis Menüsü ile 24 saat 
hizmet verilmektedir. Çamaşırhane ve odalarda dış hat telefon kullanımı ekstra ücrete tabidir.
Odalarda bulunan çay kahve set up’ı ücretsizdir.

24 saat açık olup yerli alkollü, bazı yabancı alkollü, alkolsüz 
(tesisin belirlediği) ve kokteyl menüsünde ki tüm kokteyller 
sevis edilmektedir. Bazi şişe ürünler (Bira Hariç) servis 
edilmektedir ve ekstra ücrete tabidir.

Pastane bölümümüz tatlı ve tuzlu kurabiye çeşitleri, pasta 
ve börek çeşitleri ile belirtilen saatlerde hizmet vermektedir. 

Yerli alkollü, bazı yabancı alkollü, alkolsüz (tesisin 
belirlediği) ve kokteyl menüsünde ki tüm kokteyler 
sevis edilmektedir. Bazı şişe ürünler (bira haric) servis 
edlmektedir ve ekstra ucrete tabidir.

Gece boyunca özel canlı müzik dinletileri ile hizmet 
vermektedir.

KONSEPT DETAYLARI

ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPT 18 MAYIS - 15 EYLÜL 2018 ARASI GEÇERLİDİR

PLAJ HİZMETİ
Otel alanımız içerisinde plaj hizmetimiz bulunmamaktadır. 
Otelimize kısa mesafede bulunan plajımıza gün boyunca 
belirli saatlerde servis hizmetimiz vardır.Plaj alanımızda 
ücretsiz yiyecek içecek hizmetimiz bulunmamaktadır.



MAIN RESTAURANT
SERVICE OPEN CLOSE

BREAKFAST OPEN BUFFET 07:00 10:00
LATE BREAKFAST MINI BUFFET 10:00 11:00
LUNCH OPEN BUFFET 12:30 14:30
DINNER OPEN BUFFET 19:30 21:30
NIGHT BUFFET OPEN BUFFET 00:00 01:00

A’LA CARTE RESTAURANTS
SERVICE OPEN CLOSE CAPACITY

STEAK A'la Carte 19:30 22:00 30+10
FISH A'la Carte 19:30 22:00 70+10
BREAKFAST A'la Carte 08:00 11:00 30+10

SNACK FLAVORS
OPEN CLOSE

SNACK RESTAURANT 14:30 17:00

U.A.I BEVERAGE CONCEPT & SERVICE
LOBBY BAR 24 hours
PATISSERIE 17:00 - 18:00

POOL BARS
POOL BAR 10:00 - 00:00
-2. FLOOR POOL BAR 10:00 - 18:00

Freshly squeezed orange juice is included in the 
concept at breakfast time. Alcoholic and non-
alcoholic beverages determined by the facility 
during meal hours are served according to the 
concept.

Luxury alcoholic and non-alcoholic beverages are 
not included in the concept. Gluten-Free Menus 
ara freshly prepared. During the C / IN, guest 
relations should be help you at the reception 
desk. 

Our Steak and Fiza ‘la Carte restaurants are 
pre-booked and must be booked from the guest 
relations one day in advance. Accommodation 3 
nights or more, one of our A’la Carte Restaurant is 
free of charge.  Accommodation 5 days or more, 
A’la Carte Restaurants two times free of charge.  

A’la carte breakfast is pre-booked with our 
restaurant. Reservations must be made one day 
in advance from the guest relation.

Outside these conditions, for per person rate is € 
10 for one time use. 0-5,99 years free for children 
6-11 years 50% discount for children.

Our Fish Restaurant is closed on Mondays.
Our Steak Restaurant is closed on Thursdays
A’la Carte Breakfast Restaurant is closed on 
Tuesdays.

Room Card
Your room card is important as your ID card. 
If you lost your room card, please inform the 
reception immediately, and our hotel will not be 
responsible for any expense that may arise in 
this situation. If you lose your card, you will be 
charged 5 Euro.

Towel Card
Our towel service is free. When you leave our 
hotel, deliver your towel card to reception. If you 
do not deliver the card, you will be charged a 
towel fee of 10 Euro.

At our Pool Side we serve fruit, frappe/smoothie etc. during certain hours. Also special shot 
cocktails are served.
Our Main Restaurant is on the lobby fl oor (0), Steak A’la carte Restaurant is on the lobby 
fl oor. Our Fish and A’la Carte Breakfast Restaurant  on the 5. fl oor.
Our Snack restaurant is on the lobby fl oor, at the pool area.

The minibar is refreshed once in a day and is free of charge. (Water, soft drinks and beer)
Foods and beverages taken from outside of the hotel or from the service areas are extra of 
charge.
Laundry service, national and international telephone calls are extra of charge.
In the room tea & coffee set up is free of charge.

The Lobby Bar is open 24 hours. Some import alcoholic, 
non-alcoholic drinks (hotel specifi ed) extra of charge.
Cocktails are served with menu. Some bottles (except 
Beer) are served and extra of charge.

Our pastry department serves at the indicated times with 
sweet and salty cookie varieties and pastry varieties.

Some import alcoholic, non-alcoholic drinks (hotel 
specifi ed) extra of charge. Cocktails are served with 
menu. Some bottles (except Beer) are served and extra of 
charge.

You can enjoy special live music shows at our Pool Bar.

CONCEPT INFO

ULTRA ALL INCLUSIVE CONCEPT 18 MAY - 15 SEPTEMBER 2018

Konsept dahilinde snack restaurant menümüzde 
bulunan yiyecek ve içecekler servi̇s edilmektedi̇r.

BEACH SERVICE
We have a shuttle service to the beah from hotel at certain 
times during the day, which is short distance to our hotel. 
We do not have free food and beverage service in our 
beach area..
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