BARİDA HOTELS

Kalite ve güler yüzün buluştuğu Barida Hotels sizleri
konfor ve huzur ortamında ağırlamak için yüksek
standartlarda hizmetlerini sunuyor. Isparta kent
merkezinde konaklama, kutlama, spor, SPA, eğlence
ile buluşacağınız ve dünya mutfaklarından farklı
lezzetleri tadacağınız yeni yaşam merkezi Barida
Hotels her anınızı unutulmaz kılmayı hedefliyor.
Hayallerinizi yeniden şekillendirmek için sizleri
bekliyoruz…

ODALAR
Evinizin Konforunu
Sunuyoruz
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ODA KATEGORİLERİ VE DETAYLARI
ODA TİPİ

ODA SAYISI

YATAK SAYISI

ODA m2

Kral Dairesi

1 adet

2

100 m2

Standart Suit

16 adet

48

55 m2

Junior Suit

16 adet

48

35 m2

Standart oda

107 adet

214

30 m2

2 adet

2

23 m2

Single Oda

Standart odalarımız içerisinde iki adet engelli odası bulunmaktadır.

Odaların ortak özellikleri :
• LCD Televizyon
• Minibar
• Şifreli kasa
• Saç kurutma makinesi
• Çay kahve ikramı
• Uydu yayını
• Kablosuz internet
• 24 saat oda servisi
• Bağımsız ısıtma/soğutma sistemi

TOPLANTI VE ETKİNLİK
Isparta’daki farklı etkinliklerinizin
vazgeçilmezi olmaya aday
otelimizin toplantı salonları, iş
dünyasının ihtiyaçlarına göre
tasarlanmıştır.
Profesyonel ekip ve kusursuz
hizmet anlayışımız ile kongre ve
toplantılarınızın keyfini çıkarın...
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Toplantılar ve çeşitli organizasyonların her
türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere nitelikli
teknik donanım ve tasarımlara sahip, farklı
kapasitelerdeki 4 ayrı toplantı salonumuz,
etkinliklerinizi kusursuz servis anlayışı ve
deneyimli kadromuz ile mükemmel kılmak
için hizmetinizde…

TOPLANTI SALONLARIMIZ
YÜKSEKLİK

GENİŞLİK

TİYATRO

U DÜZEN

KOKTEYL

ZİYAFET

metre

metre

3,60 m

5,62/6.10

25

14

-

14

3,60 m

11,50/6.10

40

28

-

28

3,60 m

17/8.30

120

70

120

70

5.80 m

40/19

800

300

800

600

-

-

850

-

850

650

GÖLCÜK SALONU
34 m2

KOVADA SALONU
70 m2

EĞİRDİR KONFERANS SALONU
140 m2

GÜL TOPLANTI ve BALO
SALONU 785 m2
TERAS AÇIK DAVET

Avlu 825 m2

ORGANİZASYONLAR

TEKNİK DONANIMLAR;

• Ulusal ve uluslararası kongre
• Şirket - Bayii toplantısı
• Lansman
• Sergi
• Konser
• Fuar
• Eğitim
• VIP toplantı
• Mülakat
• Seminer
• Sempozyum
• Çalıştay
• Basın toplantısı
• Defile organizasyonları

• Ses sistemi
• TV
• DVD Player
• Barkovizyon
• Perde
• Flipchart
• Kürsü
• Telsiz Mikrofon
• Kablolu Mikrofon
• Yaka Mikrofonu
• Lazer Pointer
• İnternet Bağlantısı
• Delege Mikrofon ve Headset

* Simultane tercüme hizmeti sunulabilmektedir.

RESTORANLAR

Dünya Mutfaklarının
Eşsiz Lezzetleri
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Barida Roof
• Otelimizin çatı katında bulunan,
dünya mutfaklarından lezzetler sunan
restoranımızda, panoramik Isparta manzarası
eşliğinde içeceklerinizi yudumlayabilir, zengin
menümüzden seçkin lezzetleri tadabilirsiniz.
Açık ve kapalı alanları, yıl boyunca yenilenen
menüsüyle hizmetinizde...

Hazar Alacart
• Otelimizde Osmanlı ve yöresel mutfakların
yemeklerinin sunulacağı restoranımızdır. Leziz
yiyecekler yiyebilir ve her mevsimin tadını bu
mekanda çıkarabilirsiniz.

BiCafe
• Dünyanın seçkin pasta ve tatlı örneklerini
tadarken çay ve kahve çeşitlerini piyano
eşliğinde yudumlayacağınız hoş bir mekan.
Açık ve kapalı alanları ile hizmetinizde...

BARİDA ROSE DAY SPA
& WELLNESS
Burada
Geçen Zamanı
Unutamayacaksınız
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Burada zamanın nasıl geçtiğini
anlayamayacaksınız. İçerisinde hamam,
sauna, buhar odası, 5 özel masaj odası,
2 cilt bakım odası, fitness center, jakuzili
kapalı yüzme havuzu ve vitamin bar
bulunan SPA’mız bedeninizi ve ruhunuzu
ödüllendirebileceğiniz bir mekan...
SPA’mız ve Fitness Center her gün 06.00 23.00 arası hizmetinizdedir.
• Özel Masaj
• Medikal Masaj
• Klasik Masaj
• Ayurvedik & Aromaterapi Masajlar
• Bakım Masajları
• Vücut İnceltme Bakımları
• Temel Cilt Bakımı
• Anti-Aging Bakımı

Fitness Center’ımızda bireysel olarak spor
yapabilir ya da farklı programlarımıza
katılabilirsiniz.

EĞLENCE

Discorium
Eğlence ve müziğin buluştuğu sihirli
mekan Discorium’da kentin hayatını
renklendiriyoruz. Bu hoş ortamda
Barida Hotels’in eşsiz eğlence anlayışını
görebilirsiniz.

Eğlencenin
Yeni Rengi
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Discorium

Irish Pub
Dostlarınız ve iş arkadaşlarınızla
buluşabileceğiniz, bir tarafta maç
keyfini yaşarken diğer tarafta dart ve
bilardo oynayabileceğiniz bir mekan...

Irish Pub

DÜĞÜN ve KUTLAMA

Özel Anlarınızı
Unutulmaz Kılmak İçin
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600 kişilik salonumuz ve 650 kişilik
terasımızda sizlerin memnuniyetini
ve mutluluğunu esas alan
anlayışımızla düğün, nişan ve tüm
organizasyonlarınızı, unutulmaz bir
an haline getirmek için tüm Barida
Hotels ekibi olarak hizmetinizdeyiz.
Her türlü detay düşünülerek
hazırlanmış olan düğün
paketlerimiz, farklı dekorumuz,
zengin menü seçeneklerimiz,
mükemmel hizmetimiz ile rüya gibi
organizasyonlar için sizleri Barida
Hotels’e davet ediyoruz.

HAYATINIZIN EN GÜZEL ANI
Her şey kusursuz olmalı.
Siz sadece EVET deyin gerisini biz
düşünelim.
Salon süslemesi, düğün pastası,
orkestra, balayı dairesinde konaklama
ve size özel ilk kahvaltı...

ISPARTA
Göller Bölgesi’nin merkezinde yer alan Isparta ili
4000 yıllık zengin tarihi, çeşitliliği ile görenleri hayran
bırakan doğası ve yaşamı kolaylaştıran iklimi ile iç
batı Akdeniz’in gizli hazinelerinden biridir. Osmanlı
ve Selçuklu tarihinin farklı eserlerini görebileceğiniz,
Psidia bölgesi olmasından dolayı Roma ve Likya
tarihinin kentlerini gezebileceğiz bir il.
İnanç turizminin merkezi sayılan Yalvaç ilçesi
Anadolu’nun kültürel zenginliğini tüm ihtişamı ile
yansıtmaktadır.

Isparta Gülü

Kayak yapabileceğiniz bir merkezin de yer aldığı
Davraz Dağı, doğa yürüyüşü ve nehir sporlarına
elverişli kanyonları, mağaralar ve dağları ile pek çok
doğa sporlarının yapılabileceği bir il.
Göller Bölgesi’nde bulunan Isparta ili alternatif turizm
cennetidir. Dağcılık, trekking, rüzgar sörfü, yamaç
paraşütü, kampçılık burada yapabileceğiniz turizm
çeşitlerinden birkaçıdır.

14

Eğirdir Gölü
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Isparta
Türkiye’nin
Gül Bahçesi
Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı

Sütçüler Yazılı Kanyon

Isparta’dan
bunları yapmadan

Yalvaç Pisidia Antiocheia Antik Kenti

• Isparta’dan gül yağı, gül suyu, gül kremi, gül yapraklı
gül lokumu, elma cipsi (çıtır elma) ve halı almadan,
• Isparta’nın gül bahçelerinde gül toplamadan,
• Isparta’nın Kelebek Vadisi’nde fotoğraf çekmeden,
• Isparta’nın nefis fırın kebabından, kabune pilavından
ve Yalvaç güllacından yemeden,
• Gülbeyaz Davraz Kayak Merkezi’nde kayak yaparken,
Eğirdir Gölü’nü seyretmeden,
• Haziran ayında yapılan Isparta Uluslararası Gül-Halı,
Kültür ve Turizm Festivali’ni görmeden,
• Isparta ve Yalvaç Müzesi’ni gezmeden,

Davraz Kayak Merkezi

• Barla’daki manevi havayı hissetmeden,
• Gölcük Krater Gölü’nü görmeden,
• Karbuz Çeşme’sinden su içmeden,
• Gökçay’da tarihimizin yeniden canlandığı eserleri
görmeden,
• Ayazmana Mesireliği’nde çay içmeden,
• Sidre’den Isparta manzarasını izlemeden,
• Aksu Zindan Mağarası’nda asırların birikimini
fotoğraflamadan,
• Atabey Ertokuş Medresesi’nden gökyüzünü
seyretmeden,
• İslamköy Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma
Müzesi’ni gezmeden,
• Eğirdir’in Canada ve Yeşilada’sını görmeden,
Yeşilada’da balık yemeden,
• Eğirdir Hızırbey Camisi’ni ve Dündar Bey Medresesi’ni
görmeden,
• Eğirdir Akpınar Köyü’ne çıkıp, gölün manzarasını
fotoğraflamadan,

• Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı ve
Mavi Sedir Ormanı’nda yürümeden, bol
oksijen depolamadan,
• Uluborlu’nun kirazını tatmadan,

• Kovada Gölü Milli Parkı’nda ve göllerin kıyısında
yürüyüş yapmadan, piknik yapıp fotoğraf çekmeden,

• Yalvaç Pisidia Antiocheia Antik Kenti’ni
gezmeden,

• Eğirdir ve Gelendost’un elmasını tatmadan,

• Yalvaç Çınaraltı’nda oturup sohbet
etmeden,

• Gelendost Ertokuş Kervan Sarayı’nı gezmeden,
• Sütçüler Yazılı Kanyon’da Kral Yolu’nda nehirle birlikte
yürümeden,
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Kovada Gölü Milli Parkı

• Sütçüler’in dutunu yemeden,
• Dünyanın en yüksek rakımlı antik tiyatrosunun yer
aldığı Sagalassos’u ziyaret etmeden,
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• Yenişarbademli Dedegül Dağı’na
tırmanmadan, Melikler Yaylası’nda
kamp yapmadan,
• Yenişarbademli Pınargözü
Mağarası’ndan çıkan suda
serinlemeden,

dönmeyin!
Aksu Zindan Mağarası

