
alternatif tatil keyfiniz



Otelimiz 2012 Yılında Papatya Apart Otel olarak Tekin Otelcilik ve
Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından devir alınarak PAPATYA HOTEL ismiyle 
alternatif konsepte hizmet vermeye başlamıştır. 20 yıl sadece dış turizme 
hizmet eden otel, 2012 itibariyle sizlerden ve çevremizden gelen yoğun talep 
üzerine yapılan bayan yüzme havuzu, mescid ve toplantı salonları ile
tam anlamıyla faaliyete geçmiştir.

Otelimiz alkolsüz olup, mutfağımızda kullanılan malzemelerin tamamı 
helal gıda standartlarına uygundur. İzmir’e 100 km, İzmir Adnan Menderes 
Havaalanına 90 km, Kuşadası ve Söke’ye 17 km, uzaklıkta olup; Pamukkale, 
Milli Park, Efes, Meryem Ana, Şirince, Zeus Mağarası gibi tarihi ve turistlik 
yerlere günübirlik gezi mesafesindedir. Mavi bayraklı plaja yürüyüş 
mesafesindedir. Otelimize özel vasıta, otobüs ve havaalanı ile
ulaşım çok rahattır.

Papatya Hotel, bir bayan, bir erkek, iki adet çocuk havuzu ve oyun bahçesi 
ile tatilinizi sevdikleriniz ve aileniz ile huzurlu, güvenli ve rahat bir biçimde 
geçirmeniz için hizmet vermektedir.

Açık ve kapalı restoranımız, 2 adet vitamin barımız ile gerek grup 
organizasyonlarında, gerek düğün ve davetlerinizde hizmetinizdedir.

Türk aile yapısını ve manevi değerlerini koruyan ve tatil anlayışını
bu değerlere göre yeniden dizayn ederek misafirlerine kaliteli hizmet sunmayı 
amaç edinen Papatya Hotel, alternatif turizmle ilgili
Ege bölgesinde attığı adımları büyütmeyi kendine vizyon edinmiştir.

Tatilin lüks olmaktan çıkarak bir zorunluluk haline geldiği günümüz 
dünyasında, mütedeyyin ailelerin tatil ihtiyaçlarına cevap verebilecek tesis, 
hizmet ve ürünler sunarak, misafirlerinin dolu dolu bir tatil yaşamalarını 
sağlamaya çalışan Papatya Hotel, Türk aile yapısını koruyan tatil anlayışına 
hizmet etmektedir.





Papatya Hotel’de geçireceğiniz samimi dakikaları unutamayacaksınız



Samimiyet ve güler yüzümüzle 
sizleri bekliyoruz.

“Gelin Tanış Olalım”
  Yunus EMRE



Papatya evlerimizde tatil başkadır



Geniş aileler için dizayn edilmiş 
Papatya Evleri’nde,
kendi evinizin rahat ve konforuna 
sahip olacaksınız.



Huzur dolu bir güne Papatya odalarında uyanın



Şehir ortamının stresinden uzak, 
huzurlu ve dinç bir güne
Papatya Hotel’de uyanın.



Haydi çocuklar havuza...



Havuzumuzda hem keyifle
vakit geçirecek hem de
tüm sıkıntılarınızı Papatya’nın 
sularında unutacaksınız.



Bayanlar için tasarlanmış havuzumuzda geçireceğiniz dakikalar size özel



Yazın ve güneşin tadını,
siz bayanlara özel tasarladığımız 
havuzlarda çıkarın.
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Papatya mutfağında lezzete doyamayacaksınız



Osmanlı ve Türk mutfağının 
eşsiz lezzetlerinden sizin için 
hazırladığımız yemeklerimizin 
tadına doyamayacaksınız.



Denizin keyfi güzel bir kumsalda çıkar



Kuşadası’nın Mavi Bayraklı 
Plajı’nda güneşin ve kumun
tadını çıkarın.



Yorgunluğunuzu Papatya masajla atın



Rahatlamak istiyorsanız
Papatya Masaj salonuna 
uğramayı unutmayın.



Papatya geceleri, dolu dolu aktivitelerle sizleri bekliyor



Yaz gecelerinin eğlenceli 
atmosferini Papatya Hotel’de
şiir tadında yaşayın.



Papatya Mescid’de
huzurla ibadet edebilirsiniz



Papatya Parkta
çocuklarınız eğlenceye doyamayacak
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