GENEL BAKIŞ:
Fuar Kültürpark’a yürüme mesafesinde yer olan Ontur Otel
İzmir maksimum konfor ile yaşamınızı kolaylaştırıyor. Ege’nin
incisi İzmir’de “ Kişiye özel hizmet” ve sıra dışı bir konaklama
sunuyor.
Ontur Otel İzmir; tarihi Kemeraltı Çarşısı’na 2 km, Alsancak
Kordon’a 4 km, Yeni Fuar Alanı’na 12 km, Adnan Menderes
Havalimanı’na 17 km mesafededir.

Ontur Otel İzmir olarak misyonumuz; modern
mimarisi ve 5 yıldızlı otel konforu ile alışılmışın
dışında bir konaklama, yoğun temponuzdan arta
kalan zamanlarda size sunulan keyif ve huzur…..
Otelimizde, geniş, ferah ve konforlu 80 oda
bulunmaktadır.

TESİS BİLGİLERİ:
80 Oda ( 70 çift kişilik standart oda, 4 connection oda, 5 suit, 1 bedensel engelli odası) 100 kişilik ana restoran, 50 kişilik lobby,
150 kişilik 2 adet toplantı ve balo salonu, kapalı havuz, spa merkezi
Oda Özellikleri
*Merkezi ısıtma ve soğutma
*Yüksek hızda internet erişimi
*Kuru temizleme ve ütü servisi
*Elektronik kasa, minibar
*Kablolu TV yayını, telefon hattı
*Kapılarda elektronik kilit sistemi
*Saç Kurutma makinesi
*24 saat oda servisi
*Sigara içilmeyen odalar
STANDART ODA:
Rahatlık ve konforun teknoloji ile birleştiği, soft renkleriyle ruhunuzu
dinlendiren standart odalarımızda, terlik, split klima, minibar,yastık
menüsü, kablolu TV, direkt aramalı telefon, kablosuz internet bağlantısı,
saç kurutma makinesi, elektronik kasa bulunmaktadır. 20 m² den 30 m²
ye kadar olan standart odalarımızda çift kişilik sabit yatak veya tek kişilik 2
sabit yatak olup, 3. Kişi için ilave yatak konulabilir.

SUITE ODA:
Kendinizi şımartacağınız konfora sahip suiteodalarımız, 50 m²
büyüklüğünde olan odalarımızda konfor ve rahatınız için bornoz&banyo
terlikleri, yastık menüsü, Kablolu TV, elektronik kasa, çalışma masası,
minibar, split klima, kablosuz internet erişimi bulunmaktadır.
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RESTORANLAR VE BARLAR
Usta aşçılar ile zengin sunumlar, hızlı servis ile gelen
keyifli saatler… Zengin menümüz ve kusursuz servisimiz
müşteri memnuniyetini sağlayan unsurlardan sadece
birkaçı….
Otelimizin Lobby Bar’ı sizi ve misafirlerinizi nezih bir
ortamda ağırlamak için giriş katında hizmet
vermektedir.
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SPA MERKEZİ
Stres ve gerilim dolu yaşadığımız dünyada SPA’lara
duyduğumuz ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu ilginin altında,
güzel ve zengin bir doğada, vücudun ve ruhun tekrar iyi bir
denge kazanmasını, yeniden canlanmasını,rahatlamasını ve
hafiflemesini sağlamak amacı yatmaktadır.
Bu felsefe ile hareket eden Spa Merkezi’mizdeki
uzman,tecrübeli, samimi ekibimiz sizleri yaşamın tüm stresli
anlarından uzaklaştıracak ve yaşamın ne kadar güzel
olduğunu fark edeceksiniz.
*Kapalı yüzme havuzu
*Sauna
*Fitness
*Masajlar
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TOPLANTI VE BALO SALONLARI
Ontur Hotel İzmir her türlü teknik donanıma sahip toplantı
salonları ve deneyimli ekibi ile her türlü bayi, lansman, eğitim
toplantılarınıza şirket,dernek galalarınıza ve butik düğün
organizasyonlarınıza ev sahipliği yapmaktadır.
150 kişilik 2 adet toplantı salonumuzda projeksiyon cihazı, sabit
ve seyyar perde, ses sistemi, flipchart, kürsü, yaka ve telsiz
mikrofon, sahne ve podyum,kablosuz internet erişimi mevcuttur.
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HER 2 SALONUMUZUN FUAYE ALANI KAPASİTESİ 100 - 120 KİŞİLİKTİR.
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