
The land of eternal blue
and sunshine



Welcome to Bodrum
Bodrum’a Hoşgeldiniz

Begonvil, mavi gökyüzü 
ve masmavi deniz... 
Bodrum’u keşfedin

Büyük İskender’in bir savaşçı kraliçeyle aşk 
yaşadığı, güneşin, Ege’nin dingin sularının üzerinde 
mor ve turuncu renklerde iç geçirerek battığı, 
her anı dolu dolu yaşayabilmeniz için zamanın 
adeta durduğu, ilk defa balıkçı şairler ve sünger 
avcısı ressamlar tarafından keşfedilmiş eşsiz 
kasabaya, maviliklerin ve güneşin ülkesi Bodrum’a 
hoşgeldiniz...

Bougainvillea, blue skies 
and bluer seas…
Discover Bodrum

Welcome to the land of eternal blue and sunshine, 
a unique town first discovered by fishermen, poets 
and sponge-diving painters, where Alexander the 
Great consorted with a warrior queen and where 
the sun sinks sighing in purple and orange over 
the placid waters of the Aegean, a place where 
time stands still for you to make the most of every 
moment…





Kendinizi yeniden 
keşfedin...
Kendinizi zamanın durduğu yerde tekrar keşfedin... 
Hafif bir masajla yenilenin ve huzurun tadını 
çıkarın... Kendiniz ile baş başayken, gözlerinizi 
plajımızın berrak
mavi sularından alamayacaksınız...

Rediscover yourself...
Your reflection catches your eye, captured against 
the background of the seafloor, seen through the 
clear crystal-blue waters of our private beach... Your 
soul opens its eyes and stretches, gently awakened 
by the rejuvenating touch of a deep, slow massage... 
You find yourself again, cradled in the sophistication 
of a place where time stands still.



Odanızın herşeyi size özel, 
ruhu da...
Odanızın balkonundan veya terasından 
baktığınızda, Ege
Denizi’nin maviliklerinin ortasında, size ait 
bir dünyada olduğunuz hissine kapılacaksınız. 
Odalarımız size manzaranın güzelliğini yaşatmak 
için alan, renk ve şekil bakımından en iyi konforu ve 
şıklığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Boşlukları 
deneyime dönüştürüyoruz...

Four walls and a soul...
Designed to channel space, colour and form to 
enhance the beauty of the view from your windows 
across the walk-out
balcony to the turquoise blue Aegean; to soothe 
and to satisfy, to make time stand still and let 
serenity embrace you in a cocoon of comforts and 
understated elegance... We transform space into 
experience...



Enfes yemekler, güzel 
tatlar...
Ege’nin tuzlu öpücüğünü, Akdeniz’in güneşli 
kucağını ve Asya’nın egzotik tutkusunu yakalayan 
lezzet ekibimiz Kempinski Hotel Barbaros Bay’de 
taptaze ve benzersiz tatların senfonisini yaratıyor.

Slow food, lasting flavour...
Capturing the Aegean’s salty kiss, the 
Mediterranean’s sunny embrace and Asia’s exotic 
passion, Kempinski Hotel Barbaros Bay offers 
dining that combines authenticity, inspiration and 
the region’s exceptional local seafood and produce 
to create a symphony of flavours that are as fresh as 
they are unique.



Enerjinizi Keşfedin
Sanita Spa siz mükemmel bir zindeleşme deney-
imi için bekliyor. Spa Klasiklerinden Selvert Cilt 
Bakımına, sayısız terapi ve bakım programlarımızla 
sizi bedeninizdeki enerjiyi keşfedeceğiniz kişisel bir 
yolculuğa çıkarıyoruz. 

Discover your energy
Sanitas Spa awaits you for the ultimate relaxation. 
From our Spa Classics to Selvert Body Treatments, 
our numerous and therapies offer a truly individual 
journey, during which you will discover the power 
of your body’s energy.



Beklentilerinizi arttırın
Toplantılarınız ve organizasyonlarınızın 
kusursuzluğu ve sizlerin başarısı bizim birinci 
önceliğimizdir. Toplantı ekibimiz, tecrübesi ve 
birikimi ile en kaliteli, en kusursuz ve en profesyonel 
hizmeti sunmak için sizlerin yanında olacaktır.

Meeting needs, 
exceeding expectations

Our meeting and function spaces are designed 
to combine elegance and efficiency, providing 
the facilities and space, whether you are hosting 
a corporate retreat, organising an academic 
conference or entertaining in style.





Şıklığın manzarasına sahip 
düğünler
Kempinski Hotel Barbaros Bay’de denizin 
ve gökyüzünün maviliğinin doğanın yeşili ile 
bütünleşerek oluşturduğu bir tabloya son fırça 
darbelerini, aşkınızı ölümsüzleştirecek bir imza ile 
vurmaya ne dersiniz...

Weddings in a landscape 
of elegance
Invite your guests to experience the unique 
tranquillity and elegance of Kempinski Hotel 
Barbaros Bay, an idyllic setting for today’s stylishly 
serene and minimalist weddings.



Büyükler giremez!
Yaratıcı... Enerji dolu... VE EĞLENCELİ... Pirates 
of Barbarossa Kids Club’ta çocuklarınız hem 
eğlenecek, hem öğrenecek, hem de tüm dünyadan 
güzel arkadaşlıklar edinecekler.

No grown-ups allowed!
Creative...Full of energy... And FUN... Pirates of 
Barbarossa Kids Club is the perfect place for your 
children to have fun, learn and make new friends 
from
around the world at the same time.



Bodrum… Gizli bir cennet ve 
sofistike bir oyun bahçesi
Kaliteli yemekleri ve birinci sınıf gece hayatı bir yana, 
kuytu körfezleri, gizli koyları ve tarihi hazineleriyle
birlikte Bodrum, otantik el işlerinden golfe, dalışa ve 
yelkenciliğe, size dünya standartlarında bir tatil mekanının 
tüm zevklerini sunmaktadır.

Bodrum... A secluded paradise 
and a sophisticated playground
Along with its secluded bays, hidden coves and historic 
treasures, Bodrum also offers all the delights of a world-
class resort town, from authentic handicrafts to golf, scuba 
diving and outstanding sailing, not to mention fine dining 
and world-class nightlife. In Bodrum, be as secluded or
sophisticated as suits your mood...



Cennete demir atın
Marinamıza demir atarak, güzel bir kahvaltı yapabilir, 
Spa’mızda kendinizi yenileyerek yeni bir deneyime 
yelken açabilirsiniz… Sonrasında dilerseniz bir gün 
batımı içkisi için Barblue’ya veya şampanyanızı 
yudumlamak için Sundeck’e geçebilirsiniz.

Drop anchor in paradise
Sail your way into serenity when you tie up at our 
Marina. Wake up to a gourmet breakfast with our 
executive table-side service, then luxuriate in the 
gentle ministrations of the Spa and wind down with a 
sundowner at Barblue or sip a glass of champagne at 
Sundeck.

Fotoğraf 
mevcut değil



ADDRESS
Kızılağaç Köyü
Gerenkuyu Mevkii Yalıçiftlik
48400 Bodrum Turkey
www.kempinski.com/bodrum

TELEPHONE NUMBER
+90 252 311 03 03

FAX
+90 252 311 03 00

EMAIL
reservationoffice.barbaros@kempinski.com

WEB
www.kempinski.com

TRANSPORT
Airport > 40 km
City Centre > 15 km
Izmir > 230 km
Greek Island Kos > 30 minutes by Ferry
Dalaman  > 180 km



For further information and reservations:

CALL TOLL - FREE
00 800 426 313 55
Argentina, Australia, Brazil, 
Canada, Hong Kong, Japan, 
North America, Northern 
China, Singapore, Southern 
China

ALTERNATIVE 
RESERVATION NUMBER
+49 69 6641 9616
GDS CHAIN CODE: KI

www.kempinski.com

Argentina
Australia 
Brazil
Canada
Hong Kong
Japan
North America
Northern China
Singapore
Southern China

0 800 444 08 73
0011 800 426 313 55

0 800 891 3579
1 800 426 3135

001 800 426 313 55
00531 65 0007
1 800 426 3135

10 800 650 0362
1 800 375 1410

10 800 265 0636


