
 

TURUNÇ 

Ege ve Akdeniz’in kucaklaştığı noktada özel bir koy olan Turunç  Mavi bayraklı plajı, pırıl pırıl kumsalı, masmavi denizi ile cennetten bir köşe… 

Çam ağaçlarıyla çevrelenmiş dağ yollarında, kıvrılarak geleceğiniz bu şirin koy , masmavi bir ufuk, doğanın sunduğu güzellik ve huzurla  sizi 

karşılayacaktır.  

Bu doğa harikası beldede güneşin benzersiz doğuşuna, mehtabın gümüş ışıklarıyla denizi kucaklayışına tanık olacaksınız. Yeşilin ve mavinin 

tüm tonlarıyla huzur içinde buluşacağınız Turunç’ta kendinizi cennette hissedeceksiniz. 

 



PYARA HOTEL Olarak önceliğimiz misafirlerimizi sıcak bir aile ortamında ağırlamaktır. 

 

Misafirlerimizin konforlu konaklamaları esas alınarak dekore edilmiş 15 klimalı odamız bulunmaktadır. 

Odalarımızda özel balkon , minibar, LCD TV bulunmaktadır.  

Misafirlerimizin istekleri çerçevesinde kahve ve çaylarını yapabilmeleri için her odamızda su ısıtıcı  bulunmaktadır.  

Odalarımızda ve tüm açık alanlarda sınırsız internet bağlantısı bulunmaktadır.  

Yarım Pansiyon konaklama hizmeti vermekteyiz.  

Yarım Pansiyon konaklamalarımızda sabah kahvaltılarında açık büfe olarak servis yapmaktayız , akşam yemeklerinde ise özenli bir akşam 

yemeği sunumu  şeklinde misafirlerimize hizmet etmekteyiz. Yemeklerde lezzet ,özen ve sağlık  önceliğimizdir. Öğlen için misafirlerimiz Pyara 

Hotel'in menüsünü veya civardaki restaurantları deneyebilirler.Ayrıca isteyen misafirlerimiz için Oda Kahvaltı şeklinde de konaklama 

alternatifimizde bulunmaktadır. 

0-6 Yaş arasında birinci çocuk ücretsiz , bu yaş dilimindeki ikinci veya üçüncü çocuklar için % 70 indirimli konaklama imkanı sunmaktayız.  

7 yaş ile 12 aralığındaki çocuklarımız % 50 indirimli konaklayabilir. Resepsiyonda kasa hizmeti vermekteyiz. 

Otelimize giriş saati 14.00 Çıkış saati 12:00  

 



 

 

 

Pyara Hoteli tercih eden misafirlerimize ; Turunç ve civarındaki harika koylarda keyifli vakit geçirmeleri için günübirlik Tur hizmetleri ve diğer 

aktiviteler için destek olmaktayız. 

Pyara Hotel de konaklarken plaja ulaşmanız sadece birkaç dakikanızı alır. Sahilde  denizin keyfini çıkartabilir veya yüzme havuzumuzda 

içeceğiniz eşliğinde keyifli saatler geçirebilirsiniz. 

Otelimizin bulunduğu yerde misafirlerimizin araçlarını  güvenle  bırakacakları park yeri mevcuttur. 

Evcil Hayvanlarımız Pyara Hotel de sevecenlikle karşılanır. Tatile çıkarken bu güzel dostlarımızı barınaklara bırakmanıza hiç gerek yok artık… 

Banyolarımız ferah ve konforlu olarak dekore edilmiştir. 24 saat sıcak su, saç kurutma makinası ,şampuan ve benzeri kozmetik ürünler 

bulunmaktadır.  



 
Oda Tiplerimiz 

İki Kişilik Oda 

1 Çift kişilik  Yatağın bulunduğu ayrıca yatak olabilen açılır kanepenin bulunduğu oda tipimizdir. Bu odalarımızda İki yetişkin  ve bir 

çocuk  rahatlıkla konaklayabilir. 

 Üç Kişilik Oda 

1 Çift Kişilik  Yatak ve 1 tek kişilik yatağın bulunduğu oda tipimizdir. Bu tip odalarımızda ek yatak ile 2 çocuklu ailelerimizin rahatlıkla 

konaklayabilir. 

Aile Odası 

1 Çift kişilik Yatak ve 2 Tek Kişilik yatağımızın bulunduğu oda tipimizdir. Tesisimizde ara bölmeli ve ara bölmesiz olmak üzere iki aile odamız 

vardır. Bu odalarımızda  2 yetişkin ve 3 çocuk rahatlıkla konaklayabilir. 

 

 



 

KONUM VE ULAŞIM                       

+ Otelimiz Sahile 50 m.                                                                                     

+ Marmaris’e 20 km.                                                          

+ Dalaman Havalimanı’na 110 km.                                                                        

+Marmaris Turunç arası  Karayolu ile 30 dakikada bir toplu ulaşım.                     

+ Denizyolu ile saat başı taksi bot ile toplu ulaşım.                                               

 

 

İLETİŞİM 

Adres  :          Turunç Merkez Mah. 60 Evler Cad. No: 75 Turunç- MARMARİS   

Telefon :         (+90) 532 636 81 05 � � (+90) 252 476 77 75      

E-mail  :          info@pyarahotel.com      

Rezervasyon : rezervasyon@pyarahotel.com 

Web   :            www.pyarahotel.com 

 

Pyara Hotel olarak Denizli  Baro üyeleri ve ailelerine  ; faaliyette bulunduğumuz dönem olan 01.05.2016 ile 30 Ekim 2016 tarihleri aralığında 

olmak üzere  talep edilen konaklamalar için , 30 Nisan 2016 tarihine kadar yapılan kesin rezervasyonlarda % 15  

1 Mayıs tarihinden sonra yapılan rezervasyonlarda ise % 10 indirim uygulanacaktır.  

Baronuz üyelerine hizmet etmekten mutluluk duyarız. 

Saygılarımızla  

mailto:rezervasyon@pyarahotel.com
http://www.pyarahotel.com/

