MAKSİMUM
kalite ve güven
özel yaşam alanı
hizmet ve lüks deneyimi
sağlık ve huzur

Bodrum Yarımadası’nın en ayrıcalıklı koyunda, muhteşem konumlanmış peyzajlı bahçelerin içinde saklı
kalmış bir cennet; Le Meridien Bodrum Beach Resort. Tamamı nefes kesen şık, zarif, kaliteli anlar ve
kusursuz konfor için stilize edilmiş, modern sanat eserleri ile çevrili odalar, süitler, rezidanslar ve villalar
ile size uluslararası standartlarda lüks bir deneyim sunuyor.
Le Meridien Bodrum Beach Resort 83.000 m2 alana yayılan izole ve hijyenik villa & rezidans konaklama
olanaklarıyla, sizi Bodrum'a davet ediyor! Havalimanına 15 dakika uzaklıktaki yemyeşil bir yarımadayı
kucaklayan konumu, 650 m’lik beyaz kum plaj, sosyal mesafeye olan duyarlılığı, uluslararası
standartlardaki hizmet kalitesi ile izolasyonu, dezenfeksiyonu ve güveni zirveye taşıyor.

FAMILY TERRACE
RESIDENCES
175 M2

Her sabah güne dalga sesleriyle uyanın. Rezidansımızın özel terasından Ege Denizi manzarasını hafızalarınızdan
silinmeyecek şekilde kaydedin. Kendinizi evinizin konforunda hissetmeniz için Family Teras Residanslarımız, size
3 yatak odası (1 queen, 1 çift kişilik & 1 tek kişilik), oturma alanı ve tam donanımlı mutfağı ile eşsiz bir yaşam
alanı deneyimi sunuyor.

2021 TL

Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
15 Haziran - 15 Temmuz
15 Temmuz - 24 Ağustos
24 Ağustos - 30 Eylül
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

₺ 36.500,00
₺ 37.400,00
₺ 42.000,00
₺ 110.000,00
₺ 110.000,00
Müsaitlik Bulunmamaktadır
₺110.000,00
₺76.800,00
₺56.400,00
₺50.400,00
₺ 48.500,00

*Fiyatlar ay bazında 1 aylık konaklamalar için geçerlidir.
Geceleme kısaltması durumlarında toplam fiyat değişkenlik göstermektedir.
- Günlük oda temizliği ve buklet yenileme
- Karşılama ve Konsierj
- Odada 2 adet 1 lt günlük tazelenen su ve çay kahve set up ikramı
- Yiyecek içecek harcamalarda %10 indirim
- Ücretsiz internet ve IPTV
- Eğitici aktivite programlarıyla ve özel eğitmenleriyle Le Meridien Kids Club ayrıcalığı
Le Meridien Bodrum Beach Resort’ un restoran & barlarından, açık / kapalı havuz & fitness merkezinden yararlanma ayrıcalığı

FAMILY TERRACE
WITH GARDEN
JACUZZI
170 M2

Kendinizi evinizin konforunda hissetmeniz için Family Terrace Residences with Garden Jacuzzi, size 3
yatak odası (1 çift kişilik & 2 twin), oturma alanı, tam donanımlı mutfağı ve bahçesindeki jakuzi keyfi ile
eşsiz bir yaşam alanı deneyimi sunuyor.

2021 TL

Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

₺ 67.300,00
₺ 68.750,00
₺ 70.300,00
₺ 122.200,00
Müsaitlik Bulunmamaktadır
Müsaitlik Bulunmamaktadır
₺ 122.200,00
₺ 87.200,00
₺ 70.300,00
₺ 67.300,00

*Fiyatlar ay bazında 1 aylık konaklamalar için geçerlidir.
Geceleme kısaltması durumlarında toplam fiyat değişkenlik göstermektedir.
- Günlük oda temizliği ve buklet yenileme
- Karşılama ve Konsierj
- Odada 2 adet 1 lt günlük tazelenen su ve çay kahve set up ikramı
- Yiyecek içecek harcamalarda %10 indirim
- Ücretsiz internet ve IPTV
- Eğitici aktivite programlarıyla ve özel eğitmenleriyle Le Meridien Kids Club ayrıcalığı
Le Meridien Bodrum Beach Resort’ un restoran & barlarından, açık / kapalı havuz & fitness merkezinden yararlanma ayrıcalığı

VILLA WITH
GARDEN JACUZZI
255 M2

Bahçesinde sadece sizin kullanımınız için konumlandırılmış jakuzili villamız, her biri özenle dekore edilen, gün ışığı
alan dört yatak odası (2 çift kişilik & 2 tek kişilik), bir oturma odası ve tam donanımlı mutfağı ile size evinizin
konforunu ayrıcalıklı yaşamanız için dizayn edilmiştir. Sonsuz maviliklere bakan baş döndürücü güzellikteki bahçesi,
manzaraya tümüyle hakim yatak odaları ve Ege’nin hipnotize edici maviliklerini villa deneyimine taşıyor.

2021 TL

Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

₺ 56.600,00
₺ 58.140,00
₺ 59.800,00
₺ 155.000,00
Müsaitlik Bulunmamaktadır
Müsaitlik Bulunmamaktadır
₺ 155.000,00
₺ 92.800,00
₺ 74.800,00
₺ 71.600,00

*Fiyatlar ay bazında 1 aylık konaklamalar için geçerlidir.
Geceleme kısaltması durumlarında toplam fiyat değişkenlik göstermektedir.
- Günlük oda temizliği ve buklet yenileme
- Karşılama ve Konsierj
- Odada 2 adet 1 lt günlük tazelenen su ve çay kahve set up ikramı
- Yiyecek içecek harcamalarda %10 indirim
- Ücretsiz internet ve IPTV
- Eğitici aktivite programlarıyla ve özel eğitmenleriyle Le Meridien Kids Club ayrıcalığı
Le Meridien Bodrum Beach Resort’ un restoran & barlarından, açık / kapalı havuz & fitness merkezinden yararlanma ayrıcalığı

POOL VILLA
255 M2

Bahçesinde sadece sizin kullanımınız için konumlandırılmış havuzlu villamız, her biri özenle dekore edilen, gün ışığı
alan dört yatak odası (2 çift kişilik & 2 tek kişilik), bir oturma odası ve tam donanımlı mutfağı ile size evinizin
konforunu ayrıcalıklı yaşamanız için dizayn edilmiştir. Sonsuz maviliklere bakan baş döndürücü güzellikteki bahçesi,
manzaraya tümüyle hakim yatak odaları ve Ege’nin hipnotize edici maviliklerini villa deneyimine taşıyor.

2021 TL

Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

₺ 67.500,00
₺ 69.500,00
₺ 71. 800,00
₺ 178. 000,00
Müsaitlik Bulunmamaktadır
Müsaitlik Bulunmamaktadır
₺ 178. 000,00
₺ 133.816,00
₺ 86.800,00
₺ 82.500,00

*Fiyatlar ay bazında 1 aylık konaklamalar için geçerlidir.
Geceleme kısaltması durumlarında toplam fiyat değişkenlik göstermektedir.
- Günlük oda temizliği ve buklet yenileme
- Karşılama ve Konsierj
- Odada 2 adet 1 lt günlük tazelenen su ve çay kahve set up ikramı
- Yiyecek içecek harcamalarda %10 indirim
- Ücretsiz internet ve IPTV
- Eğitici aktivite programlarıyla ve özel eğitmenleriyle Le Meridien Kids Club ayrıcalığı
Le Meridien Bodrum Beach Resort’ un restoran & barlarından, açık / kapalı havuz & fitness merkezinden yararlanma ayrıcalığı

SECLUDED BAY
PRESIDENTIAL
VILLA
250 M2

Ege’nin sonsuz mavililiklerinde kendine ait özel bir koyda konumlandırılmış villamız; 3 yatak odası (1 çift kişilik
& 1 twin & 1 tek kişilik), bir oturma odası, tam donanımlı mutfağı, özel iskelesi ve teras jakuzisi ile kendinizi çok
özel hissettirecek, eşsiz ayrıcalıklı bir konaklama imkanı sunuyor.
İLETİŞİM NUMARAMIZDAN AYRICALIKLI FİYATLARIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ.

Gün batımında hatıralarda eşsiz anlar bırakacak bir buluşma noktası için Beach Bar ve Peninsula Bar, servis
ettiği özel kokteyller ile güne imzanızı atmanızı sağlayacak. Serin yaz akşamlarında sinema keyfi sürmek
isteyenlere özel, Al Fresco açık hava sinemamızda festival filmleri ile gününe renk katacak. Ve tabii ki, sakin bir
gün geçirmek isteyen konuklarımız 24 saat oda servisi ile damak tatlarını odalarının konforunda dilediğince
şımartabilirler.

Deniz suyu ile doldurulmuş,
sürekli tazelenen yetişkin
havuzu ve çocuklar için özel
çocuk havuzu ile aileler
için de hijyenik ve elverişli
ortamlar oluşturuyor.
Le Meridien markasıyla şıklığı
ve stili Bodrum’a getirecek olan
Le Meridien Bodrum Beach
Resort, muhteşem atmosferini
lüksle birlikte deneyimlemek
üzere misafirlerini ağırlamayı
bekliyor.

Vitalica Wellness’daki alanındaki uzman doktor ve terapistler tarafından “kişiye özel” olarak tasarlanmış,
Yoğun Detoks, Master Detoks, Ayurvedik Detoks ve Come Alive programları pandemi sonrası sağlığına önem
veren seçkin misafirlerine bütünsel bir dizi güzellik bakımı ve unutulmaz deneyimler sunuyor.

Le Meridien Bodrum Beach Resort’un 5 restoran ve 4 barında, dünyanın dört bir yanından ilham alan lezzetli
otantik tatları deneyimlemek için, uçsuz bucaksız bir gastronomi yolculuğunda lezzet avcılığının tadını çıkarın.
Bodrum Blue Mediterranean Restaurant'ta otantik Akdeniz lezzetleri ve Bodrum Blue Seafood Restaurant’ta
Ege’ye özel meze ve taze ot çeşitleriyle hem göze hem damağa hitap eden tatları keşfedin. Stella Restaurant,
koya hakim panoramik manzarası ve çarpıcı iç mekân tasarımıyla Akdeniz sıcaklığına vurgu yapan bir
atmosfere sahip ve dry aged etleri damak tadınıza göre sunuluyor.

Ayrıcalıklı misafirlerinin tüm beklentilerini karşılayacak modelde planlanmış ve konumlanmış Le Meridien
Bodrum Beach Resort, tamamı panoramik manzaralı ve güneş ışığından maksimum faydalanan odalarında,
izole ve doğal kum sahilinde, ücretsiz kullanıma açık olan kabanaları ve doğanın kalbindeki yoga, pilates, boot
camp alanları ile Bodrum’da unutulmaz anlar vadediyor.

Ekipman Listesi
PORSELEN EKİPMANLAR

DİĞER

ADET
Family Terrace Pool Villa/Villa with
Residence
Garden Jacuzzi

ADET
Family Terrace
Residence

Pool Villa/Villa with
Garden Jacuzzi

1

1

Ana Yemek Tabağı 24 cm

4

6

Metal Küllük

Makarna ve Salata Tabağı 27 cm

4

6

DİĞER EKİPMANLAR

Tatlı Servis Tabağı 18 cm

4

6

Amerikan Servis

4

6

Menaj (Tuz/Karabiber) Porselen

1

1

Çamaşır Makinası

1

1

Ütü

1

1

Ütü Masası

1

1

Çamaşır Askılığı

1

1

Tv

1

1

Fırın

1

1

Mikro Dalga Fırın

1

1

Buzdolabı

1

1

Bulaşık Makinası

1

1

Vileda

1

1

Elektrik Süpürgesi

1

1

CAM EKİPMAN VE BARDAKLAR

ADET

Şeffaf Su Bardağı

4

6

Meşrubat Bardağı

4

6

ÇAY / KAHVE SET-UP
Çay Fincanı ve Tabağı
Espresso Makinesi
Kettle
Espresso Fincanı ve Altlığı

ADET
4

6

1

1

1

1

4

ÇATAL, BIÇAK VE KAŞIK

6
ADET

HER BİRİ

HER BİRİ

Tatlı Çatal - Bıçak - Kaşık

4

6

Çay Kaşığı

4

6

Kahve Kaşığı

4

6

Ana Yemek Çatal - Bıçak - Kaşık

ADET

4

BAR EKİPMANLARI

6

ADET

Spatula Silikon 26 cm

1

1

Kepçe 32 cm

1

1

Yemek Tenceresi 24 cm

1

1

Yemek Tenceresi 24 cm

1

1

Yemek Tava 26 cm

1

1

Kesme Bıçağı (Yeşil) 18 cm

1

1

WHATSAPP İLE
ANINDA İLETİŞİM

0252 311 0505

LE MERIDIEN BODRUM BEACH RESORT
Boğaziçi Mah. Yazlık Siteler Sk. No: 60
48670 Adabükü Bodrum, Muğla

reservations@lemeridienbodrum.com
www.lemeridienbodrum.com

