OTEL BİLGİ KİTAPÇIĞI
İkbal Thermal Hotel & SPA; termal, kültür, iş, spor ve alışveriş seyahatlerinizi rahat, huzur ve konfor ile
buluştururken, diğer taraftan da sizi Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Afyonkarahisar'a gezintiye
davet ediyor.
Tatil, Sağlık, Alışveriş ve Eğlencenin ilk adresi İKBAL THERMAL HOTEL & SPA
YERLEŞİM VE GENEL BİLGİ
Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği noktada, doğası, tarihi ve kültürü ile önemli merkezleri
birbirine bağlayan, tarihin, zaferin, mermerin, sucuğun ve termalin başkenti konum ve unvanına sahip
Afyonkarahisar ilinin İzmir Karayolu üzerinde , açık hava outlet alışveriş ve eğlence merkezi içerisinde
konumlanan otelimiz Afyon şehir merkezine 9 km, Afyon Spor Kompleksine 3 km., Uluslararası Zafer
Havaalanı'na 49 km mesafededir. İkbal Thermal Hotel & SPA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Çevreye
Duyarlı Tesis Belgesine sahiptir.
115.000 m2 arsa üzerinde bulunan tesisimizin giriş lobisi havadar, rahat ve ferahtır. Çok Amaçlı Toplantı
Salonları, Thermal, Spa ve Wellness merkezi de mevcuttur. Sağlık ve eğlencenin bir arada buluştuğu
tesisimizde, Fransız Balkonlu geniş odalar, konfor için düşünebileceğiniz tüm detayları içinde barındırıyor.
Sosyal aktivite ve açık alan outlet alışveriş imkanını içinde barındıran tesisimiz, kongre amaçlı toplantılara,
geniş salonlarda, yer sahipliği yapıyor. Tesisimizdeki odalar; seçkin misafirler, aileler, iş adamları ve iş
dünyası için, Engelli, Deluxe, Aile ve Suit oda seçenekleri sunmaktadır. Farklı kategorilerde tasarlanmış 286
oda, 592 standart yatak ve ek yataklarla beraber 860 kişi kapasiteli tesisimiz, gürültü ve kargaşadan uzak,
sade, ferah ve yeşil alanları ile tatil, iş, sağlık ve alışveriş seyahatlerinizde değişmez adresiniz olacak.

Otel Hizmetleri
Tüm alanlarda ücretsiz kablosuz Metro Ethernet internet bağlantısı, odalarda kettle ile çay ve kahve ikramı,
çamaşırhane ve kuru temizleme servisi, bagaj odası, açık otopark çocuk kulübü, oyun salonu, masa tenisi,
kuaför (bay ve bayan) AFİUM outlet alışveriş ve eğlence merkezi, Thermal ve SPA merkezi, Türk hamamları,
açık ve kaydıraklı kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, tuz odası , epilasyon , solaryum , jakuzi, Fitness
center, squash, masaj odaları ve özel termal banyo odaları bulunmaktadır.

Misafir Odaları
Otelimizde; 3 Engelli, 195 Deluxe , 48 Aile Odası (bağlantılı 2 oda), 12 Prens Suite, 8 Prenses Suite,16 Queen
Suite, 2 King Suite, 1 Penthouse Suite ve 1 Penthouse SPA Suite ile birlikte toplam 286 oda bulunmaktadır.
Misafir odalarında sunulan hizmetlerimiz; LCD ekran TV ve uydu yayınları ,telefon ,merkezi ısıtma ve
soğutma sistemi ,minibar , kettle ile çay-kahve ikram seti, elektronik emanet kasa, makyaj ve çalışma masası,
ücretsiz kablosuz internet bağlantısı, oda servisi, mermer ile döşenmemiş modern banyo, büyüteçli ayna,
ısıya duyarlı saç kurutma makinesi, havlupan ve buklet malzemeleri olarak sayılabilir.

Engelli Odaları
Engelli odalarımız ikinci katta 3 adettir. Engelli konuklarımızın rahatı ve konforu için giriş kapısından banyo
ve dolaplarına kadar özenle tasarlanmış standart oda konforundadır. Ortalama büyüklükleri 28
metrekaredir. Engelli odalarımızın tümü 2 ayrı yataklıdır. (Twin oda)
Oda özellikleri


LCD TV, bağımsız dijital dünya kanalları



Mermer kaplı modern banyo ve duşakabin



Direkt telefon hattı



Isı ayarlı saç kurutma makinesi



Ücretsiz



Işıklı büyüteçli ayna

internet bağlantısı



Bornoz ve terlik



Elektronik kasa



Buklet malzeme çeşitleri



İkram çay-kahve ve kettle set up



Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi



24 saat oda servisi



Minibar



Duman dedektörü



Çalışma masası ve sandalye



Sprinkler yangın sistemi



Sehpa



Halı



Kanepe

kablosuz

metro

Ethernet

(mevsime göre merkezi ayarlanmaktadır)

Deluxe Odalar
Deluxe odalarımız 195 adet olup, misafirlerimizin konfor ve rahatlığı düşünülerek dekore edilmiştir.
Laminant parke veya halı olan odalarımızda sakinleştirici renk tonları, iç ferahlatan aydınlatma ve rahat,
modern bir tasarım hakimdir. Tüm Deluxe odalarımız en az 28 m2 'dir. Deluxe odalarımızda tercihinize
göre bir adet çift kişilik büyük yatak (french bed) veya iki adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. Deluxe
odalar duşakabinli veya küvetlidir. Ayrıca 16 odamızda 1 çift kişilik yatak + 1 ek yatak vardır. Bu
odalarımız 3 kişilik ailelerimiz için uygun oda tiplerindendir.

Oda özellikleri
•

LCD TV ve bağımsız dijital dünya kanalları

•

Direkt telefon hattı

•

Ücretsiz kablosuz metro Ethernet internet

•

Isı ayarlı saç kurutma makinesi

bağlantısı

•

Işıklı büyüteçli ayna

•

Elektronik kasa

•

Bornoz ve terlik

•

İkram çay-kahve ve kettle set up

•

Buklet malzeme çeşitleri

•

24 saat oda servisi

•

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi (mevsime

•

Minibar

•

Çalışma masası ve sandalye

•

Duman detektörü

•

Sehpa

•

Sprinkler yangın sistemi

•

Kanepe

•

Halı veya parke

•

Bazı odalarda koltuk bulunmaktadır

•

Mermer kaplı modern banyo (duşakabin veya
küvetli)

göre merkezi ayarlanmaktadır)

Bağlantılı Aile Odaları
Bağlantılı aile odalarımız dış ve iç bağlantılı iki odanın birleşiminden oluşmaktadır. Ortalama 55-60
metrekare olan bu odalardan 48 adet bulunmaktadır. Bağlantılı aile odalarımızda 1 büyük yatak, 2 tek kişilik
yatak yer almaktadır. Talebinize göre odanızda bulunan koltuklar da ek yatak olarak kullanılarak sekiz kişiye
kadar konaklama imkanı sunmaktadır. Olanakların ve konforun mükemmel bir kombinasyonu olan odalarımı
olan odalarımız, geniş ve ferah alanları ile çocuklu ve ailesi ile gelen misafirlerimizin tercihi olacaktır.
Oda Özellikleri
•

LCD TV ve bağımsız dijital dünya kanalları

•

Mermer kaplı modern banyo ve duşakabin

•

Direkt telefon hattı

•

Isı ayarlı saç kurutma makinesi

•

Ücretsiz kablosuz Metro Ethernet internet

•

Işıklı büyüteçli ayna

bağlantısı

•

Bornoz ve terlik

•

Elektronik kasa

•

Buklet malzeme çeşitleri

•

İkram çay-kahve ve kettle set up

•

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi (mevsime

•

24 saat oda servisi

•

Minibar

•

Duman detektörü

•

Çalışma masası ve sandalye

•

Sprinkler yangın sistemi

•

Sehpa , Kanepe

•

Halı

göre merkezi ayarlanmaktadır)

Prens Suite
Bu odalarımızdan 12 adet olup özel konumları gereği oval yataklı (235*235) ve giyinme odası olan rahat ve
modern tasarımlı odalardır. Oda girişi parlak lamine parke, oda içi özel halı şeklinde konumlandırılmıştır.
Balayı çiftlerine önerilen oda tiplerimizdendir.
Oda Özellikleri
•

Mermer kaplı modern banyo ve duşakabin

kanalları

•

Isı ayarlı saç kurutma makinesi

•

Direkt telefon hattı

•

Işıklı büyüteçli ayna

•

Ücretsiz

•

Bornoz ve terlik

internet bağlantısı

•

Buklet malzeme çeşitleri

•

Elektronik kasa

•

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi (mevsime

•

İkram çay-kahve ve kettle set up

•

24 saat oda servisi

•

Duman detektörü

•

Minibar

•

Sprinkler yangın sistemi

•

Çalışma masası, sandalye ve Sehba

•

Halı, Koltuk

•

LCD

TV

ve

bağımsız

kablosuz

dijital

Metro

dünya

Ethernet

göre merkezi ayarlanmaktadır)

Prenses Suite
Bu odalarımız ortalama 40 metrekare olup 8 adettir. Olanakların ve konforun mükemmel bir kombinasyonu
olan Prenses Suite odalarımız, geniş ve ferah alanları ile ev genişliği arayan ve uzun süreli konaklayan
misafirlerimizin tercihi olacaktır. Bu odalarımızda bir adet çift kişilik büyük yatak (French bed )
bulunmaktadır.
Oda Özellikleri

•

Mermer kaplı modern banyo ve duşakabin

•

LCD TV ve bağımsız dijital dünya kanalları

•

Isı ayarlı saç kurutma makinesi

•

Direkt telefon hattı

•

Işıklı büyüteçli ayna

•

Ücretsiz kablosuz Metro Ethernet internet

•

Bornoz ve terlik

bağlantısı

•

Buklet malzeme çeşitleri

•

Elektronik kasa

•

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi (mevsime

•

İkram çay-kahve ve kettle set up

•

24 saat oda servisi

•

Duman detektörü

•

Minibar

•

Sprinkler yangın sistemi

•

Çalışma masası, sandalye ve Koltuk

•

Sehba , Kanepe

göre merkezi ayarlanmaktadır)

Queen Suite
Bu odalarımız iç bağlantılı 2 ayrı odadan oluşmaktadır. Ayrıca banyo ve odaları birbirinden ayıran giriş holü
bulunmaktadır. Ortalama 55-60 metrekare olup 16 adettir. Bu odalarımız, olanakların ve konforun
mükemmel bir kombinasyonu ile geniş ve ferah alanları ile ev genişliği arayan ve uzun süreli konaklayan
misafirlerimizle beraber iş amaçlı konaklayan misafirlerimizin tercihi olacaktır. Bu odalarımızda bir adet çift
kişilik büyük yatak (French Bed) ve 2 adet LCD TV bulunmaktadır.
Oda Özellikleri
2 adet LCD TV ve bağımsız dijital dünya

•

L tipi oturma ünitesi

kanalları

•

3 kişilik yemek masası

•

Direkt telefon hattı

•

Mermer kaplı modern banyo

•

Ücretsiz kablosuz Metro Ethernet internet

•

Jakuzi

bağlantısı

•

Isı ayarlı saç kurutma makinesi

•

Elektronik kasa

•

Işıklı büyüteçli ayna

•

İkram çay-kahve ve kettle set up

•

Bornoz ve terlik

•

24 saat oda servisi

•

Buklet malzeme çeşitleri

•

Minibar

•

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi

•

2 adet çalışma masası ve 2 adet sandalye

•

Sehpa, Koltuk

•

(mevsime göre merkezi ayarlanmaktadır)

King Suite
Bu odalarımız iç bağlantılı 2 ayrı odadan oluşmaktadır. Ayrıca banyo ve odaları birbirinden ayıran giriş
antresi bulunmaktadır. Ortalama 70-75 metrekare olup ve 2 adettir. Kral Dairelerimiz, olanakların ve
konforun mükemmel bir kombinasyonu ile geniş ve ferah alanları ile ev genişliği arayan ve uzun süreli
konaklayan misafirlerimizle beraber iş amaçlı konaklayan misafirlerimizin tercihi olacaktır. Bu odalarımızda
bir adet çift kişilik büyük yatak (French Bed), 2 adet LCD TV bulunmaktadır. Queen Suite odadan farkı yatak
odasının içerisinde ebeveyn banyosu ve girişte WC bulunmasıdır. Diğer özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Oda özellikleri
•

2 adet LCD TV ve bağımsız dijital dünya
kanalları

•

Direkt telefon hattı

•

Ücretsiz kablosuz Metro Ethernet internet
bağlantısı

•

Elektronik kasa

•

2 adet elbise dolabı

•

İkram çay-kahve ve kettle set up

•

24 saat oda servisi

•

Minibar

•

1 adet çalışma masası ve 1adet sandalye

•

Sehpa , Koltuk

•

L tipi oturma ünitesi

•

6 kişilik yemek ve toplantı masası

•

Mermer kaplı modern banyo

•

Jakuzi ve duşakabin

•

Isı ayarlı saç kurutma makinesi

•

Işıklı büyüteçli ayna

•

Bornoz ve terlik

•

Buklet malzeme çeşitleri

•

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi (mevsime
göre merkezi ayarlanmaktadır)

•

Duman detektörü , Sprinkler yangın sistemi

•

Yatak odasında özel halı

Penthouse Suite
Otelin en yüksek katında panoramik manzaralı olup 1 adettir. Bu odamız 125 metrekaredir. Konum ve
yerleşim olarak ultra lüks dizayn edilmiştir. Farklılık ve konfor arayan misafirlerimizin tercihi olacaktır. Üç
ayrı odadan oluşmaktadır; 1 salon, 2 yatak odası. Ebeveyn yatak odasında bir adet çift kişilik geniş yatak
bulunmaktadır. Diğer yatak odasında iki ayrı tek kişilik yatak bulunmaktadır. Salon cilalanmış parke olup
yatak odaları özel halı ile kaplıdır. Salonda ayrı bir lavabo WC bulunmaktadır.
Oda Özellikleri
•

3 adet LED TV (106 ve 82 ekran) bağımsız
dijital dünya kanalları

•

3 kişilik yuvarlak cam masa ve sandalyeleri

•

1 adet çalışma masası ve 1 adet sandalye

•

TV izleme 6 kişilik koltuk oturma grubu

•

İki yatak odasında da ayrı TV, bağımsız
dijital dünya kanalları

•

İki yatak odasında da elbise dolapları



Elektronik kasa

•

İkram çay-kahve ve kettle set up

•

24 saat oda servisi

•

Sehpa

•

Koltuk

•

Mermer kaplı modern banyo

•

Isı ayarlı saç kurutma makinesi

•

Işıklı büyüteçli ayna

•

Bornoz ve terlik

•

Buklet malzeme çeşitleri

•

İki yatak odasında da jakuzi ve duşakabin

•

Elektronik kasa

banyo

•

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi (mevsime
göre merkezi ayarlanmaktadır)

•

Salonda ayrı lavabo ve WC

•

Yatak odalarında özel halı

•

Duman detektörü

•

Minibar

•

Sprinkler yangın sistemi

•

Direkt telefon hattı

•

Ücretsiz kablosuz Metro Ethernet internet
bağlantısı

Penthouse SPA Suite
Otelin en yüksek katında panoramik manzaralı olup 1 adettir. Bu odamız 330 metrekaredir. Oda içerisinde
150 metrekarelik SPA merkezi bulunmaktadır. Sadece bu odanın jakuzisinde termal su mevcuttur. Konum ve
yerleşim olarak ultra lüks dizayn edilmiştir. Farklılık ve konfor arayan misafirlerimizin tercihi olacaktır. Dört
ayrı odadan oluşmaktadır. Bir adet lüks dizayn edilmiş salon, bir adet çift kişilik geniş yataklı yatak odası, bir
adet iki ayrı yataklı yatak odası ve bir adet lüks dizayn edilmiş SPA merkezinden oluşmaktadır. Arzu ve
hayallerinizin sınırlarını zorlayan tasarımı ve hizmeti ile siz değerli misafirlerimizin gözdesi olacaktır. Avrupa
dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde göremeyeceğiniz bu hizmet anlayışı, İkbal Thermal Hotel & SPA'
da kendine özgü SPA SUIT konsepti ile sunulmaktadır. Size özel SPA SUIT konseptiyle masajınızı ayağınıza
getiriyoruz.
Oda özellikleri
•

1 adet lüks dizayn edilmiş salon,
2 adet yatak odası, 1 adet SPA merkezi

•

150 metrekarelik SPA merkezi

SPA merkezinde;
•

Buhar odası

•

Sauna

•

Duşakabin banyo

•

Yuvarlak ,geniş, lüks ve termal su ile çalışan
jakuzi

•

Çift kişilik yuvarlak geniş dinlenme yatağı

•

Uydu kanalları bağlantılı TV

•

1 adet çalışma masası ve 1 adet sandalye

•

Salonda ayrı lavabo ve WC

•

İki yatak odasında da ayrı TV, bağımsız
dijital dünya kanalları

•

İki yatak odasında da elbise dolapları

•

İki yatak odasında da jakuzi ve duşakabin
banyo

•

İki yatak odasında da minibar

•

Direkt telefon hattı

•

Ücretsiz Kablosuz Metro Ethernet internet
bağlantısı

•

Elektronik kasa

•

Masaj odası (Yan yana iki ayrı yataklı tek
kişilik masaj yatakları)

•

SPA dinlenme odası

•

İkram çay-kahve ve kettle set up

•

SPA dinlenme odasında 2 adet konforlu şezlong

•

24 saat oda servisi

•

SPA dinlenme odasında uydu kanalları bağlantılı

•

Sehpa

TV

•

Koltuk

•

Mermer kaplı modern banyo

•

Isı ayarlı saç kurutma makinesi

•

Işıklı büyüteçli ayna

•

SPA dinlenme odasında lavabo WC

•

5 adet LED TV (120 ve 106 ekran), bağımsız
dijital dünya kanalları

•

Toplam 3 adet minibar

•

Bornoz ve terlik

•

8 kişilik köşe koltuk oturma grubu

•

Buklet malzeme çeşitleri

•

6 kişilik yemek ve toplantı amaçlı cam masa ve

•

Merkezi

sandalyeleri
•

4 kişilik oturma koltuk dinlenme grubu

•

Kıyafet dolabı, 2 adet makyaj masası

Toplantı ve Toplu Yemek Olanakları

ısıtma

ve

soğutma

sistemi

(mevsime göre merkezi ayarlanmaktadır)
•

Duman detektörü

•

Sprinkler yangın sistemi

•

Yatak odalarında özel halı

•

İkbal Thermal Hotel & SPA'da birbirinden farklı ve konforlu 1 adet çok amaçlı balo salonu ve fuayesi, 7 adet
toplantı salonu ve fuayesi ile birlikte çeşitli iş ve özel toplantılarınız, özel davetleriniz ve konferanslarınız için
hazırlanmıştır. Farklı oturma düzenlerine göre ayarlanabilen salonlarımız konaklamalı toplantılarınızda
eviniz kadar sıcak, güvenli, konforlu, ve lüks odalarda günün yorgunluğunu atabilirsiniz. İşiniz bizim
işimizdir.
Toplantı Ekipmanları;
•

Projeksiyon

•

Slayt Projektör

•

Flipchart

•

Perde

•

Kablolu Mikrofon

•

Kablosuz Mikrofon

•

Işık ve Ses Sistemleri

Talep edilmesi durumunda diğer ekipmanlar da temin edilir.

Thermal & SPA

Thermal & Spa merkezimizde SPA' dan sonra sağlıklı yaşama dair birçok hizmet vardır. Fitness merkezi son
teknolojik ekipmanlara sahip olup, squash (duvar topu), termal havuzlar, özel aile banyoları, kaydıraklı
kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, ısıtmalı açık yüzme ve çocuk havuzu, Türk hamamı, sauna, jakuzi, buhar
banyoları, kuaför, masaj odaları, çamur banyoları, cilt ve vücut bakımları, epilasyon, solaryum, tuz odası,
Garra Rufa (Dr. Balıklar)balık terapisi ile hizmet vermektedir. Ayrıca bayanlara özel kapalı yüzme havuzu
bulunmaktadır. Termal havuzlarımız bay ve bayan ayrı konumlandırılmıştır. Misafirlerimizin kişisel bakım ve
dinlenme ihtiyaçları, konusunda deneyimli uzman ekip ve teknolojik üniteler ile gerçekleştirmektedir.

Afyonkarahisar ilinin İzmir Karayolu üzerine, açık hava outlet alışveriş ve eğlence merkezi içerisinde
konumlanan otelimiz Afyon şehir merkezine 9 km, Afyon Spor Kompleksine 3 km., Uluslararası Zafer
Havaalanı'na 49 km mesafededir.

İzmir Karayolu 9.km. AFYONKARAHİSAR
T: +90 272 252 56 00 F: +90 272 252 56 14

