Termal mucizeyle mükemmel bir deneyim...
Thermal miracle excellent experience ...

w w w. t h e n e s s h o t e l . c o m

Şifalı su damlalarıyla gelen sağlığın
ruhunuzu sarmasına izin verin
Termal Suyun Faydaları

- Romatizmal Hastalıklar
- Dejeneratif eklem hastalıkları
- İnﬂamatuar romatizmal hastalıklar
- Yumuşak Doku romatizmaları (Fibromyalji)
- Lokomotor Sistemin Travmatik Lezyonları
- Bazı cilt hastalıkları (Psoriasis, Dermatit)
- Nörovejetatif Distoniler (Sudeck Sendromu)
- Nevraljiler (Siyatalji)
- Fonksiyonel Düzenleyici olarak
- Yaşlılıkta (Gençleştirici Kür)
- Menstrüel Siklus Bozuklukları
- Endokrin Sistemin Disregülasyonu

İçme Kürlerinde Kullanım
Florür içeriği (0,69 mg/ L F)

- Beslenmede ﬂorür eksikliği
- Çoçuklar ve gençlerde diş çürüklerinin önlenmesi
- Hamilelikte ve yetişkinlerde ﬂorür eksikliği
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Medicinal drops of water from the health Let your soul wrap

Theness Hotel 'in ayrıcalıklı dünyasını
keşfetmeye hazır olun...

Theness Hotel 's privileged Discover the world.
w w w. t h e n e s s h o t e l . c o m
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A b -ı Hayat la
Ruhunuzu ve bedeninizi tazeleyin
Refresh your body and soul with Ab -ı Hayat

Türk hamamında sunulan hizmet, Anadolu kültürüne
ait sanatı ve kültürü ile vücudun dinlenmesini
sağlayan bir törene benzemektedir. Yayılan sıcaklığın
etkisiyle kendinizi geçmişte yaşayan sultanlar gibi
hissedersiniz. Bay, bayan ve aile havuzu olmak üzere
3 adet kapalı termal, 1 adet kapalı, 1 adet açık havuzumuz
bulunmaktadır. Ayrıca tamamen size özel olan VIP termal
localarda yorgunluğunuzu atabilirsiniz.
Türk hamamında sunulan hizmet, Anadolu kültürüne
ait sanatı ve kültürü ile vücudun dinlenmesini
sağlayan bir törene benzemektedir. Yayılan sıcaklığın
etkisiyle kendinizi geçmişte yaşayan sultanlar gibi
hissedersiniz. Bay, bayan ve aile havuzu olmak üzere
3 adet kapalı termal, 1 adet kapalı, 1 adet açık havuzumuz
bulunmaktadır. Ayrıca tamamen size özel olan VIP termal
localarda yorgunluğunuzu atabilirsiniz.
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Kendinizi şımartın
Treat your self

Olmak istediğiniz, hatta hep hayalini kurduğunuz o
yerde olmak için gözlerinizi kapatın ve kendinizi
mükemmel dokunuşlara bırakın ki ruhunuz olmak
istediği yere gitsin. Doğu’nun mistik kokusu
eşliğinde yapılan masajlarla kendinizi şımartmaya
hazır olun.
Olmak istediğiniz, hatta hep hayalini kurduğunuz o
yerde olmak için gözlerinizi kapatın ve kendinizi
mükemmel dokunuşlara bırakın ki ruhunuz olmak
istediği yere gitsin. Doğu’nun mistik kokusu eşliğinde
yapılan masajlarla kendinizi şımartmaya hazır olun.
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Huzurlu bir dinlenme alanı...
A peaceful relaxation area ...

Otelimiz dağ, deniz ve havuz manzaralı 65 twin bed,
69 french bed, 11 aile odası, 2 suit ve 17 french + single
bed olmak üzere toplam 164 oda kapasitesiyle bölgenin
en büyük otelidir. Günün yorgunluğunu ve stresini
atmak için huzurlu bir dinlenme alanı...
Otelimiz dağ, deniz ve havuz manzaralı 65 twin bed,
69 french bed, 11 aile odası, 2 suit ve 17 french + single
bed oda olmak üzere toplam 164 oda kapasitesiyle
bölgenin en büyük otelidir. Günün yorgunluğunu ve
stresini atmak için huzurlu bir dinlenme alanı...
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Lezzet dünyamızı keşfedin
Explore our world of flavor

Osmanlı mutfağının eşsiz lezzetlerinin yanı sıra
dünya mutfaklarından da gelen farklı lezzetleri
tadabileceğiniz restoranlarımızda lezzet dolu dakikalar
siz değerli misaﬁrlerimizi beklemektedir.
Osmanlı mutfağının eşsiz lezzetlerinin yanı sıra dünya
mutfaklarından da gelen farklı lezzetleri tadabileceğiniz
restoranlarımızda lezzet dolu dakikalar siz değerli
misaﬁrlerimizi beklemektedir.
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Şimdi iş konuşma zamanı...
Now time to talk business ...

Siz değerli misaﬁrlerimizin toplantılarınızı üst düzey
organize edebilmeniz için son teknoloji altyapıya ve
konfora sahip toplam 6 adet toplantı salonumuz
bulunmaktadır. Hem iş hemde dinlenmeyi aynı anda
yaşamak için doğru yerdesiniz.
Siz değerli misaﬁrlerimizin toplantılarınızı üst düzey
organize edebilmeniz için son teknoloji altyapıya ve
konfora sahip toplam 6 adet toplantı salonumuz
bulunmaktadır. Hem iş hemde dinlenmeyi aynı anda
yaşamak için doğru yerdesiniz.

Toplantı
Salonları

Salon
Büyüklüğü Yükseklik

Theness
Balo

616 m

7 mt

1000

450

-

Papatya

119 m

2.80 mt.

100

55

Açelya

106 m

2.80 mt.

100

73 m

2.80 mt.

132 m
75 m

İris
Lilyum
Menekşe

Yuvarlak
Masa

Gün
Işığı

1500

600

●

35

150

-

●

70

42

-

-

●

70

40

25

-

-

●

2.80 mt.

130

80

55

150

120

●

2.80 mt.

45

25

20

-

-

●

Tiyatro

Sınıf

U masa

Kokteyl
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Stresinizi geride bırakın
Leave your stress behind

Aktif olmayı seven misaﬁrlerimiz için otel içinde ve
dışında birçok aktivite olanağı sunuyoruz. Sabahın
erken saatlerinde yürüyüş yaparak güne zinde
başlayabilir, özel eğitmenler eşliğinde tüm olanaklara
sahip ﬁtness salonunda biraz ter atıp sonra havuz
keyﬁyle güne devam edebilirsiniz.
Aktif olmayı seven misaﬁrlerimiz için otel içinde ve
dışında birçok aktivite olanağı sunuyoruz. Sabahın
erken saatlerinde yürüyüş yaparak güne zinde
başlayabilir, özel eğitmenler eşliğinde tüm olanaklara
sahip ﬁtness salonunda biraz ter atıp sonra havuz
keyﬁyle güne devam edebilirsiniz.

Marmara Bölgesi

Dış Aktiviteler
Outdoor Activity

Sabiha Gökçen Havalimanı 80km
Atatürk Havalimanı 140km
Sapanca 40km
Bursa 115km
Cengiz Topel Havalimanı 25km
Yalova 55km
Kadıköy 100km

Ulaşım

Transportation

KOCAELİ SERBEST BÖLGE

HAYAT KİMYA

BURSA
YENİKÖY, YAZLIK KAVŞAĞI
D-130
D-130

YENİKÖY KAVŞAĞI

İSTANBUL

Otel içerisinde yapabileceğiniz aktivitelerin yanısıra
otel dışında organize edilen kar kayağı, paintball,
tracking, atlı yürüyüş gibi aktivitelere katılarak
doğanın tadını çıkartabilir yada kültür turlarıyla
şehrin tarihi yerlerini gezebilirsiniz.
Otel içerisinde yapabileceğiniz aktivitelerin yanısıra
otel dışında organize edilen kar kayağı, paintball,
tracking, atlı yürüyüş gibi aktivitelere katılarak
doğanın tadını çıkartabilir yada kültür turlarıyla
şehrin tarihi yerlerini gezebilirsiniz.

Dış aktiviteler talebe göre grup olarak düzenlenmekte ve yapılacak
aktiviteye göre ayrıca ﬁyatlandırılmaktadır.
Dış aktiviteler talebe göre grup olarak düzenlenmekte ve yapılacak
aktiviteye göre ayrıca ﬁyatlandırılmaktadır.

VATAN CADDESİ
Yeniköy Merkez Mah.
Mine Çiçeği Sk. No:1
Başiskele - Kocaeli - Türkiye
T. 444 63 77
T.+90 262 341 4898
F.+90 262 341 3854
info@thenesshotel.com
www.thenesshotel.com

TEKNOPARK

Tarihi Ayazma Ilıcası
Bölgede bulunan kalıntılar, Yazlık Ilıcası'nın ilk defa Roma döneminde inşa edildiğini, zamanla tahrip olan bu
yapının yerine günümüzde mevcut olan tonozlu yapının Bizans dönemde yapıldığını ılıcanın, Osmanlı
zamanındada kullanılmış olduğunu göstermektedir.
Kocaeli - Gölcük Karayolu'nun 8.km sinde Gölcük ilçesi sınırları içerisinde bulunmakta olan Ilıcada ( Ayazma ),
halen kullanımına devam edilen suyun tahlili yaptırılmış olup sedatif analijezik endokrin fonksiyonları düzenleyici
olduğu ve birçok hastalığa iyi geldiği, su sıcaklığının 22 Cº ile 37 Cº arasında değişmiş olduğu tespit edilmiştir.
Bölgede bulunan kalıntılar, Yazlık Ilıcası'nın ilk defa Roma döneminde inşa edildiğini, zamanla tahrip olan bu
yapının yerine günümüzde mevcut olan tonozlu yapının Bizans dönemde yapıldığını ılıcanın, Osmanlı
zamanındada kullanılmış olduğunu göstermektedir.
Kocaeli - Gölcük Karayolu'nun 8.km sinde Gölcük ilçesi sınırları içerisinde bulunmakta olan Ilıcada ( Ayazma ),
halen kullanımına devam edilen suyun tahlili yaptırılmış olup sedatif analijezik endokrin fonksiyonları düzenleyici
olduğu ve birçok hastalığa iyi geldiği, su sıcaklığının 22 Cº ile 37 Cº arasında değişmiş olduğu tespit edilmiştir.

