


The Memorable Moments

Hayat bir armağandır, her anına değer verin.
Ege Denizi kıyısındaki Bodrum sahilinde mükem-
mel bir deneyim ...
Muhteşem iç mekanlar ve çevredeki manzara ile 
konforu yeniden tanımlayan rahat otel odaları, 
süitler ve villalar. Her ihtiyacınızı karşılamak ve 
her beklentinizi aşmak için rakipsiz hizmetler.
Üstün zevkler için birinci sınıf yemek seçenekle-
rinin tadını çıkarın. Hayata en çok değer verenler 
için unutulmaz bir konaklama. Çok değerli ve ka-
lıcı anlar... Unutulmaz Anlar.
Door’a Bodrum’da, bizimle geçirdiğiniz her sani-
yeyi gerçekten unutulmaz bir deneyime dönüş-
türmeyi vaat ediyoruz.

Life is a gift, so cherish every moment.
An ultimate experience on the coast of Bodrum 
by the Aegean Sea…
Cozy hotel rooms, suites and villas that redefine 
comfort with spectacular interiors and surround-
ing landscape. Unrivalled services to satisfy your 
every need and exceed your every expectation. 
Enjoy world-class dining options for superlative 
pleasures. An unforgettable stay for those who 
cherish life the most. Moments that are so pre-
cious and lasting... The Memorable Moments. 
At Door’a Bodrum, we promise to turn every 
second you spend with us into a truly memora-
ble experience.





ROOMS

VILLAS

ROOMS

SUIT

and More



SUPERIOR ROOMS
RO

O
M

RO
O

M

GRAND SEA ROOMS
Our Superior Rooms with garden view have 
living spaces of 40 m2 each. All Superior 
Rooms are designed by placing the com-
fort of our guests in the top priority position. 
There is a sofa, a work desk and an electronic 
safe in each room. A coffee machine, tea va-
rieties, free bottled water and a mini-bar are 
available for the use of our guests. Bathrooms 
of these rooms also feature luxurious toilet-
ries, bathrobes, slippers and a hair-dryer. 24-
Hour Room Service is available. Our Superior 
Rooms present the opportunity for comfort-
able accommodation of three people at the 
same time.

Bahçe manzaralı Superior odalarımız 40 m2’lik 
bir yaşam alanına sahiptir. Superior odaların 
tamamı misafirlerimizin rahatlığına önem ve-
rilerek tasarlanmıştır. Odalarımızda bir adet 
sofa, çalışma masası ve oda içi elektronik kasa 
bulunmaktadır. Misafirlerimizin kullanımı için 
kahve makinesi, çay çeşitleri, ücretsiz şişe su 
ve mini-bar mevcuttur. Oda banyolarında lüks 
banyo malzemeleri, bornoz, terlik ve saç ku-
rutma makinesi de bulunmaktadır. 24 saat oda 
servisi mevcuttur. Superior odalarımız üç kişi-
ye rahatlıkla konaklama imkânı sunmaktadır.

Our large-size 50 m2 Grand Sea 
Rooms have such a design that shall 
refresh your mood when you are en-
joying the sea view. You can relax 
while watching the sea view from 
the balcony of these rooms. A coffee 
machine, tea varieties, free bottled 
water and a mini-bar are available for 
the use of our guests. These rooms 
feature electronic locked safes, lux-
urious toiletries, bathrobes, slippers 
and a hair-dryer. 24-Hour Room Ser-
vice is available. Grand Sea rooms 
offer accommodation for up to three 
people at the same .

50 m2’lik geniş Grand Sea odaları-
mız, deniz manzarasına karşı içinizi 
ferahlatacak bir tasarıma sahiptir. 
Oda balkonlarında deniz manzara-
sını izlerken rahatlayabilirsiniz. Siz 
misafirlerimizin kullanımı için kahve 
makinesi, çay çeşitleri, ücretsiz şişe 
su ve mini-bar odalarımızda mev-
cuttur. Oda içinde elektronik kilitli 
kasa, lüks banyo malzemeleri, bor-
noz, terlik ve saç kurutma makinesi 
bulunmaktadır. 24 saat oda servisi 
mevcuttur. Odalarımızın dizaynı üç 
kişiye kadar konaklama imkânı sun-
maktadır.
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SEA SUITES
Featuring a living space with a surface area of 
60m2, Sea Suite Rooms offer eye-catching pano-
ramic views of the Aegean Sea. Beside availability 
of a coffee machine, tea varieties, free-of-charge 
bottled water and mini-bars in Sea Suit Rooms, 
where you are going to be presented a luxurious 
and comfortable atmosphere at the same time, 
there are also electronic safes, luxurious toiletries, 
bathrobes, slippers and a hair-dryer. Our Sea Suite 
Rooms offer comfortable accommodation for up 
to three people at the same time. 24-Hour Room 
Service is available. 

60 m2’lik yaşam alanı sunan Sea Suit odalar, Ege 
Denizi’nin göz alıcı panoramik manzarasına sahip-
tir. Lüks ve konforu bir arada sunan Sea Suit oda-
lar içerisinde kahve makinesi, çay çeşitleri, ücretsiz 
şişe su ve mini-barın yanı sıra elektronik kasa, lüks 
banyo malzemeleri, bornoz, terlik ve saç kurutma 
makinesi bulunmaktadır.  Sea Suit odalarımız üç 
kişiye kadar rahatlıkla konaklama imkânı sunmak-
tadır.  24 saat oda servisimiz mevcuttur. 

garden

FAMILY SUITES
Experience ultimate comfort in a setting to rival 
paradise itself. Situated in residences area of the 
hotel, 10 meters from the sparkling waters of the 
legendary Aegean Sea, spectacularly beautiful 
two storey and 100m2 Family Suites redefine com-
fort and perfection.

Cennetin kendisine rakip olacak bir ortamda nihai 
konforu yaşayın. Otelin villalarınının konumlandığı 
bölgede, efsanevi Ege Denizi’nin pırıl pırıl sularına 
10 metre mesafede, muhteşem güzellikteki iki katlı 
ve 100m2’lik Aile Suitleri konforu ve mükemmelliği 
yeniden tanımlıyor.
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SPA SUITES
Spa Suite offers accommodation for up to two 
people with 35m2 of living space. Our Spa 
Suite rooms offer you the calmness you are 
looking for and ensure your comfort thanks to 
their modern design. Since we value our guests 
and keep their safety at the forefront, there 
are electronic safes available in our rooms. Be-
sides the availability of electronic locked safes, 
coffee machine, tea varieties, free-of-charge 
bottled water and mini-bar room service in 
each room, there are also luxurious toiletries, 
bathrobes, slippers and a hair-dryer in bath-
room of these rooms. Room Service is availa-
ble for 24 Hours for our guests.  

Spa Suit, 35m2’lik yaşam alanı ile iki kişiye ka-
dar konaklama imkanı sunmaktadır. Spa Suit 
odalarımız hem size aradığınız sakinliği sun-
makta, hem de modern tasarımı ile rahatlığınızı 
temin etmektedir. Oda içinde elektronik kilit-
li kasa Kahve makinesi, çay çeşitleri, ücretsiz 
şişe su ve mini-bar oda içi hizmetler olmakla 
birlikte oda banyolarımızda lüks banyo malze-
meleri, bornoz, terlik ve saç kurutma makinesi 
de mevcuttur. Oda servisi 24 saat siz misafirle-
rimizin hizmetindedir.  



PREMIUM VILLAS GRAND VILLAS
With a living space of 500 m2, Premium 
Villa offers five bedrooms and six bath-
rooms to our guests. These villas guaran-
tee you and your family an unforgettable 
holiday experience along with magnificent 
sea views. Premium Villa offers a modern 
and luxurious holiday opportunity to all its 
guests thanks to its own kitchen, terrace, 
private outdoor pool, garden, entertain-
ment room and private sunbathing spac-
es. Premium Villa offers accommodation 
for up to ten people.

500 m2’lik bir yaşam alanına sahip; beş 
yatak odası ve altı banyosu bulunan Pre-
mium Villa muhteşem deniz manzarasıyla 
birlikte size ve ailenize unutulmaz bir ta-
til deneyimi vaat etmektedir. Kendine ait 
mutfağı, terası, özel açık havuzu, bahçesi, 
eğlence odası ve özel güneşlenme alanları 
ile Premium Villa tüm misafirlerine modern 
ve lüks bir tatil fırsatı vermektedir. Premi-
um Villa on kişiye kadar konaklama imkânı 
sunmaktadır.

Guests accommodating in Grand Villas 
have a wide space of comfort thanks to 
availability of 305 m2 living space and 
four bedrooms. It offers a holiday for up 
to eight guests with five bathrooms and 
a private kitchen, where you are going to 
have the same comfort as if you are at 
home. Thanks to its pool and terrace ded-
icated to its accommodators, our guests 
can enjoy their holidays with their families 
and loved ones in this Villa. 

305 m2’lik yaşam alanı ve dört yatak oda-
sıyla Grand Villa misafirlerine geniş bir 
konfor alanına sahiptir. Beş banyosu ve 
özel mutfağıyla sekiz misafire kadar ev 
rahatlığında tatil imkanı sunmaktadır. Mi-
safirlerine özel tahsis edilmiş havuzu ve 
terasıyla bu villada tatilin tadını aileniz ve 
sevdiklerinizle baş başa çıkarabilirsiniz. 

s u p e r i o r g r a n d



FAMILY VILLAS
 • A la Carte Service
 • Early Check-in and Late Check-Out Upon Availability 
 • Concierge Service
 • Daily Offerings From Culinary Team 
 • Pillow Menu 
 • Golf Cart Taxi Service in Facility
 • Multilingual Staff 
 • Wedding Party and Special Organization Services 

 • Business Equipment Upon Request 

 • Alakart Servis
 • Müsaitlik Durumuna Göre Erken Check-in ve Geç Check-Out 
 • Oda Servisi
 • Mutfa Ekibi
 • Yastık Menüsü
 • Tesiste Golf Arabası Taksi Hizmeti
 • Çok Dilli Personel
 • Düğün ve Özel Organizasyon Hizmetleri
 • Talep üzerine iş ekipmanları

You can enjoy a comfortable holiday at-
mosphere with your family and loved 
ones in our Family Villas with a spacious 
two-storey living space. Our rooms, de-
signed with emphasis on the comfort of 
our valued guests, have a surface area of 
160 m2. In a Family Villa there are three 
bedrooms with sea views. You can enjoy 
the opportunity of sunbathing in your gar-
den, which is specially dedicated for you. 
Each of our carefully designed rooms have 
a bathroom and indoor dressing spaces. 
Family Villa Rooms offer accommodation 
for up to six people.

İki katlı ferah yaşam alanına sahip Family 
Villa odalarımızda aileniz ve sevdikleri-
nizle konforlu bir tatil geçirebilirsiniz. Siz 
değerli misafirlerimizin rahatlığına önem 
verilerek tasarlanan odalarımız 160m2’den 
oluşmaktadır. Family Villa’da üç adet deniz 
manzaralı yatak odası bulunmaktadır. Size 
özel tahsis edilmiş bahçenizde güneşlen-
menin tadını çıkarabilirsiniz. Özenle dizayn 
edilmiş odalarımızın her birine ait banyo ve 
kapalı giyinme alanları bulunmaktadır. Fa-
mily Villa odalarımız misafirlerimize altı ki-
şiye kadar konaklama imkanı sunmaktadır.

p r em i um
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Door’a Bodrum Hotel offers feasts 
to its guests thanks to its menus 
consisting of outstanding exam-
ples from international cuisine. Our 
guests can enjoy the restaurant 
menu prepared with selections 
from both Turkish and Internation-
al Cuisines in our indoor or outdoor 
spaces. In addition to gourmet 
breakfast, lunch and dinner are 
served in our main restaurant with 
A La Carte Service. With its chil-
dren’s menu and set menu alterna-
tives, Door’a aims to please every 
customer from different age rang-
es and tastes.

Door’a Bodrum Otel, dünya mut-
faklarından seçkin örneklerle dona-
tılmış menüsüyle misafirlerine ziya-
fet vermektedir. Konuklarımız Türk 
ve dünya mutfaklarından seçkilerle 
hazırlanmış restoran menüsünün 
tadını kapalı ya da  açık alanlarımız-
da çıkarabilirler. A la carte servisiyle 
ana restoranımızda gurme kahvaltı-
nın yanı sıra öğle ve akşam yemek-
leri de servis edilmektedir. Çocuk 
menüsü ve set menü alternatifle-
riyle Door’a farklı yaş ve damak ta-
dına sahip her müşterisini memnun 
etmeyi hedeflemektedir.

You can spend time on the beach, 
which neighbours the Aegean blue, 
or relax in the sparkling swimming 
pool and enjoy delicious snacks. 
This delicious snack menu includes 
home-made pizzas, gourmet sal-
ads and inventive sandwiches 
freshly prepared by the chef every 
day.

Egenin mavisi ile buluşan plajda 
zaman geçirebilir veya pırıl pırıl 
yüzme havuzunda dinlenebilir ve 
lezzetli atıştırmalıkların tadını çı-
karabilirsiniz. Lezzetli atıştırmalık 
menüsünde her gün şef tarafından 
taze hazırlanan ev yapımı pizzalar, 
gurme salatalar ve yaratıcı sandviç-
ler yer almaktadır.

Our sincere Lobby Lounge offers a 
couch service along with the best 
cheese and wine tastings brought 
to our hotel from different parts of 
the world. In addition, our carefully 
prepared collection of the world’s 
highest quality cognacs, whiskies 
and cigars are presented to our 
guests. Moreover, our bakery, full 
of flavours that you cannot stand 
away from, offers its esteemed 
guests a variety of baked goods. 
Our Chef bakes fresh cakes, gor-
geous pies and desserts on a daily 
basis; he/she prepares chocolates 
and ice creams that you cannot 
get enough of. Traditional sorbet, 
high-quality coffee and fresh tea 
are also among our drinks that 
shall accompany you along with 
the great food offered by our bak-
ery. 

Samimi Lobby Lounge’da dünya-
nın dört bir tarafından otelimize 
getirilen en iyi peynir ve şarap ta-
dımlarıyla birlikte kanepe sunumu 
yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, 
dünyanın en kaliteli konyakları, vis-
kileri ve purolarından oluşan özenle 
hazırlanmış koleksiyonumuz mi-
safirlerimizin hizmetine sunulmuş-
tur. Dahası, karşı koyamayacağınız 
lezzetlerle dolu pastanemiz siz de-
ğerli konuklarına çeşitli unlu mamul 
seçkisi sunmaktadır. Şefimiz günlük 
taze kekler, muhteşem turtalar ve 
tatlılar pişirir; tadına doyamayaca-
ğınız çikolatalar ve dondurmalar 
hazırlar. Geleneksel şerbet, kaliteli 
kahve ve taze çay da pastanemizin 
muhteşem yiyeceklerinin yanında 
size eşlik edecek içeceklerimizden-
dir. 

Pool bar, located in the exquisite 
main pool, ensures guests remain 
refreshed, indulged and suitably 
pampered throughout the day. The 
pool bar offers dazzling cocktails 
whipped up by talented team of 
bartenders, as well as a delight-
ful snack menu of delicious light 
meals. Complimentary cocktails 
and fresh seasonal fruit are pre-
sented to guests throughout the 
day, and cold towel service keeps 
guests revitalized at all times. 

Enfes ana havuzda yer alan Pool 
bar, konukların gün boyu tazelen-
mesini, şımartılmasını sağlar. Havuz 
barda yetenekli bir barmen ekibi 
tarafından hazırlanmış göz kamaş-
tırıcı kokteyllerin yanı sıra lezzetli 
hafif yemeklerden oluşan lezzetli 
bir atıştırmalık menüsü de sunul-
maktadır. Konuklara gün boyunca 
ücretsiz kokteyller ve taze mevsim 
meyveleri sunulmaktadır.Ayrıca so-
ğuk havlu servisi ile Pool Bar  ko-
nukları her zaman canlı tutar.

CAGE HIDE AWAY POOLPETIT PARIS 
PATISSERIE & LOBBY LOUNGEMAIN RESTAURANT LOUNGE BAR
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LEISURE
Enjoy azure waters and the lush na-
ture of Bodrum at our pebbled beach 
called Hide Away Beach. Just experi-
ence an unforgettable holiday at The 
Beach Club, where sea, sandy &peb-
bled, sun and fun coexist!

Çakıl & Kum plajımız HideAway Bea-
ch’te Ege’nin incisi Bodrum’un mas-
mavi sularının ve yemyeşil doğasının 
tadını çıkarın. Deniz, kum, güneş ve 
eğlencenin bir arada bulunduğu Bea-
ch Club’ta unutulmaz bir tatil deneyimi 
yaşayın!

HIDEAWAY



SPA
It is your right to get away from the 
stress of everyday life and calm down. 
If you think it is time to relax, Door’a 
Bodrum Hotel Spa is exactly what 
you’re looking for! When you visit our 
Spa, you are going to feel as light as a 
bird thanks to special oils we use and 
the care shown by our experienced 
masseurs.

Günlük hayatın stresinden uzaklaşıp 
sakinleşmek sizin de hakkınız. Artık 
rahatlama vaktinin geldiğini düşünü-
yorsanız, Door’a Bodrum Otel Spa tam 
aradığınız yer! Spamıza uğradığınızda, 
kullandığımız özel yağlar ve deneyimli 
masörlerimizin gösterdiği özen saye-
sinde kendinizi kuş gibi hafiflemiş his-
sedeceksiniz.
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