Çam ve meyve ağaçlarından oluşan peyzajıyla 40.000 m2 büyüklüğünde bir alan üzerine kurulmuş
bulunan otelimiz İş GYO’ na ait olup, İŞMER A.Ş. tarafından işletilmektedir
Kapadokya Lodge bulunduğu çevrenin doğal görünümüne uygun Uçhisar Kalesine benzeyen özgün
mimarisi ile dikkat çekmektedir.

Otel Genel Özellikleri ve Aktivite Alanları:
Odalar:
Bahçe, havuz ve Uçhisar manzaralı 144 odamızda merkezi ısıtma&soğutma, her odada kablosuz
internet bağlantısı, özel kasa, minibar, saç kurutma makinesi, dış hatlı telefon, uydu yayını TV, havlu
kurutma askısı, tüm odalarda duş+WC(bazı odalarda küvet) bulunmaktadır.
Restoranlar:
Açık ve kapalı olmak üzere 2 restoran bulunmaktadır. Sabah kahvaltı ve akşam yemeklerimiz zengin
açık büfe olarak sunulmaktadır.
Barlar:
Lobby Bar, Pool Bar ve Disco Bar olmak üzere 3 adet barımız mevcuttur.
Havuz:
Yetişkin ve çocuklar için ayrı olarak tasarlanmış 2 adet açık yüzme havuzu bulunmaktadır.
Spor:
Masa tenisi, basketbol, mini futbol, voleybol, tenis kortu, bilardo.
Diğer ücretli aktiviteler:
Balon turu, jeep safari, rafting(Aladağlar’da), grup ve özel bölge turları, at binicilik, ATV ve Motocross
gezintileri, bisiklet.
Eğlence ve animasyon:
Kapadokya Lodge’da geniş perde film ve meşhur konserler gösterimi, futbol maçlarını izleme, disco,
özel günlerde gala geceleri, dans showları ve canlı müzik gibi eğlence imkanları sunulmaktadır.
Bahçe Banket Alanı:
Özel gün, davet ve gece organizasyonlarında toplamda 2000 kişiye ev sahipliği yapabildiğimiz havuz
restoran ve bahçe banket alanı ile hizmet sunmaktayız.
Outside Catering Hizmetleri:
Kapadokya vadilerinde, kaya oyma peri bacalarında, Göreme ve Zelve açık hava müzelerinde, tarihi
Kervansaraylarda, Kızıl Vadi’de gerçekleştirdiğimiz out side catering hizmetleri ile bölgenin büyülü
atmosferinde Kapadokya Lodge mutfağı ile özel gala yemekleri, kokteyl, düğün töreni, bruch ve öğle
yemekleri vermekteyiz.
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Konferans Merkezi:
Konferans merkezimiz kusursuz altyapı ve teknolojik donanıma sahip 1 gala ve toplantı salonu, 2 adet
bölünebilir toplantı salonu ve 1 küçük toplantı salonuna sahiptir.

Otel İletişim Bilgileri:
Kapadokya Lodge
Uçhisar Yol Kavşağı
Nevşehir
Tel: 384 213 99 45
Fax: 384 213 50 92
info@kapadokyalodge.com.tr
www.kapadokyalodge.com.tr
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Kapadokya Lodge

Kapadokya Lodge
Ürgüp yolu Uçhisar yol kavşağı 50200 Nevşehir/TÜRKİYE
Tel : 0384 213 99 45 Faks : 0384 213 50 92 info@kapadokyalodge.com.tr

Kapadokya'da bir peri masalı ...
Kapadokya Lodge Hotel ; doğanın toprağı bir sanat eserine dönüştürdüğü, tarihin ve doğanın binlerce yıl uyum
içerisinde ve iç içe var olduğu büyüleyici bir dünya da; tarihin, toprak dokusunun her metrekaresinde kendini
hissettirdiği çok özel bir yer de "Kapadokya'nın merkezinde Uçhisar'da dır. "
Çam ve meyve ağaçlarından oluşan peyzajıyla 40.000 m2 büyüklüğünde bir alan üzerine kurulmuştur.

Konum:
Kapadokya Lodge Hotel, karayolundan Kayseri Havaalanı'na 80 km (1 saat), Nevşehir Kapadokya Havaalanı' na 30
km(25 dk), Ankara Esenboğa Havaalanı'na 290 km (3 saat.), Nevşehir şehir merkezi ve Uçhisar'a 5 km (5 dk.)
uzaklıktadır.
Türkiye'nin bu çok özel bölgesinde yer alan Kapadokya Lodge Hotel, bulunduğu çevrenin doğal görünüme uygun özgün
mimarisi, güleryüzlü personeli ve mükemmel hizmet anlayışı ile değerli misafirlemize unutulmayacak anlar yaşatıyor.

Kuruluş Tarihi
Toplam arazi
Voltaj
Kredi kartları
Doktor
Oda Servisi
Kablosuz internet
İnternet cafe
Marketler
Çamaşırhane Servisi
Giriş
Çıkış
Geç çıkış
Park yeri
Evcil hayvanlar

: 1990 / Yenilenme: 2011
: 40.000m2
: 220 volt
: Visa, Mastercard, American Express
: 24 saat (isteğe bağlı olarak)
: 24 saat
: Var
: Var
: Mini market,Hediyelik eşya ve kuyumcu.
: Var (Odanızdaki forma bakınız.)
: 14:00
: 12:00
: Oda müsaitliğine göre
: Açık otopark
: Kabul edilmemektedir

Geçmişin derinliklerinden gelen eşsiz doğa ve tarih harikasının hissini günümüz konforuyla misafirlerimize
yaşatan toplam 144 oda...














144 oda
Bahçe,havuz ve Uçhisar manzaralı
Balkon (sadece zemin kat odalarda)
1 engelli odası
Merkezi ısıtma/soğutma sistemi
Her odada kablosuz internet bağlantısı (wireless)
Özel kasa
Minibar
Saç kurutma makinası
Dış hatlı telefon
Uydu yayını TV
Havlu kurutma askısı
Tüm odalarda duş + WC (zemin kat odalar, geniş odalar ve suit odada küvet)

Modern standartlara sahip 1 suit, 138 standart, 4 geniş oda ve 1 engelli odası toplam 144 oda, 291 yatak
kapasitesine sahip Kapadokya Lodge Hotel 'in odalarında konukların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak her
türlü ayrıntı mevcuttur.
Her odada kablosuz internet bağlantısı(wireless), direkt telefon, uydu antenli TV, duş + WC (bazı odalarda
küvet), mini bar, özel elektronik kasa, saç kurutma makinesi, havlu ısıtıcısı, merkezi ısıtma ve soğutma sistemi
vardır.

Kapadokya Lodge Hotel, yöreyi mimarisinden yemeğine dek her yönüyle tanımak ve yaşamak isteyenler için
ideal bir seçimdir.
• Lodge Restoran

Açık ve kapalı toplam iki restoranı bulunan tesiste, sabah kahvaltıları ve akşam yemekleri zengin açık büfe olarak
sunulur. Yaz akşamlarında açık havada sunulan akşam yemekleri, Kapadokya'nın yıldızlarla dolu muhteşem gecelerini
doyasıya yaşama şansı verir. Öğle yemekleri ise "a la carte" mönü veya gruplar için isteğe bağlı zengin açık büfedir.
Özellikle yöresel yemekler konusunda misafirlere sınırsız seçenekler sunan Lodge Restoran, uluslararası mutfakların
sunulduğu özel geceler düzenlenmektedir. Sabah kahvaltısında restoran kısmında bulunan konsantre meyve suları, çay,
kahve ve su yarım pansiyon ücrete dahildir. Lodge Restoranda az yağlı ve diyet yiyecekler mevcuttur.
Kapadokya Bölgesi'nin sıcak büfesinde canlı aksiyon yemekler sunan tek tesisi Kapadokya Lodge Hotel, misafirlerine
açık büfesinde aynı zamanda bahçesinde tamamen doğal ortamda özel olarak yetiştirilen taze sebze ve meyveleri de
sunmaktadır.
Açık hava restoranımız havuz kenarında yaz sezonunda uygun hava şartlarında sabah, öğle ve akşam yemeklerinde
kullanıma açıktır.
Kapasite: 300 (kapalı)
Servis saatleri: kahvaltı 07.00-10.00, akşam yemeği 19.00-21.30
Servis türü: Açık büfe, self-service.

150 kişi kapasiteli şömineli lobby barda, sevdiklerinizle birlikte yapacağınız sıcak sohbetler ve Kapadokya'nın meşhur
şarabını tatmak, kış aylarında içinizi ısıtırken yaz aylarında da bölgenin büyülü havasını yaşama keyfini sizlere
sunmaktadır.
Konum: Lobby
Kapasite: 150
Servis saatleri: Düşük sezonda 08.00-24.00 , yüksek sezonda 24 saat hizmet vermektedir.

Toplantı salonu ve konferans merkezi alanına hizmet vermektedir. Deneyimli ve güleryüzlü personelinden hizmet
alırken DJ 'in çaldığı parçalarla coşacak, son teknoloji ses ve ışık sistemlerinin kullanıldığı disco ve partilerde dansın ve
müziğin ritmine kapılacaksınız. (Rezervasyon ile gruplara hizmet vermektedir.)
Konum: Lodge konferans merkezi
Kapasite: 250
Servis Saatleri: 00.00-03.00

Kapadokya Lodge Hotel de özel partiler, canlı müzik, gala geceleri, geniş perde film ve meşhur konserler gösterimi gibi
aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz.

Yüzme ve Tenis dersleri konusunda uzman profosyonel eğitmenler tarafından organize edilmektedir.




Bilardo
Masa Tenisi
Bisiklet







Masa Tenisi
Basketbol
Mini Futbol
Voleybol
Tenis kortu ( resepsiyondan bilgi alınız )

Bu aktiviteler için rezervasyon gerekmektedir.








Balon turu
Jeep safari
Rafting (Aladağlar'da)
Grup bölge turları
Özel bölge turları
At biniciliği
ATV ve motoquad (motocross) gezintileri

Kapadokya Lodge Hotel de 3-5 yaş çocuklar için özel tasarlanmış kaydıraklar, salıncak ve tahterevallilerden oluşan özel
bir çocuk oyun parkı ile birlikte bebek yemek arabaları mevcuttur.
Ayrıca isteğe bağlı olarak çocuk bakıcılığı hizmeti verilebilmektedir.

Kapadokya Lodge Konferans Merkezi
2005 yılının Mart ayında hizmete giren Kapadokya Lodge Konferans Merkezi, her şeyden önce mimarisi ve konumuyla
benzerlerinden ayrılmaktadır. Doğal ve tarihi güzelliklerle çevrili, bölgenin coğrafi yapısını yansıtan mimariye sahip bir
binada, toplantı ve konaklama gereksinimlerinizi modern ve yenilikçi bir anlayışla karşılamaktadır. Misafirlere
gösterilen özen, onların kendilerini özel hissetmesini sağlamaktadır.
Konferans merkezimiz, kusursuz altyapıya ve teknolojik donanıma sahip Lodge gala ve toplantı salonu, 2 ayrı salon
olarak bölünebilen 1 toplantı salonu, 1 küçük toplantı salonu ve kullanışlı çalışma alanları sağlayan 40'ar kişilik 2
toplantı odasıyla birlikte toplantılarınız için aradığınız ideal koşulları sunmaktadır.
İstekleriniz ya da ihtiyaçlarınız doğrultusunda farklı düzenlemelere uygun olan salonlarımız, böylece her türlü
etkinliğiniz için gerekli ortamı yaratıyor.
Lodge Gala ve Toplantı Salonu
675 kişilik büyük toplantı salonu, geniş bir alanda büyük çaplı organizasyonlarınız için mükemmel çözümler
sunmaktadır. Ferahlık duygusu yaratan konforlu salonda, isteğiniz doğrultusunda sinema-tiyatro ya da sınıf gibi oturma
düzenleri kurulabilmektedir.
Lodge Gala ve Toplantı Salonu, banket oturma düzenindeki 450 kişilik kapasitesiyle küçük çaptaki kutlamalardan geniş
katılımlı toplantılara kadar her türlü etkinliğinize cevap vermektedir.

Salon

Lodge Gala ve Toplantı Salonu

Alan (m2)

Yükseklik (m)

Tiyatro (kişi)

Sınıf (kişi)

Banket (kişi)

610

5

675

400

450

Kapadokya Lodge Konferans Merkezi

Yönetim toplantılarınız ya da az katılım gerektiren özel toplantılarınız için 90'ar kişilik toplantı salonlarımızdan birini
seçebilirsiniz.Bu toplantı salonlarımızda ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamak için tasarlandı.
İstekleriniz doğrultusunda iki toplantı salonu birleştirilerek 170 m2' lik büyük bir toplantı salonu haline getirilebilir.
Salon
ürgüpToplantı Salonları 1-2

2
Alan (m )

Yükseklik (m)

Tiyatro (kişi)

Sınıf (kişi)

Banket (kişi)

85

3.5

90

65

---

Küçük çaplı toplantılarınız için kullanabileceğiniz Avanos toplantı odalarımız da, tıpkı Ürgüp toplantı salonları gibi
birleştirilebilmektedir; böylece 80 m2'lik bir toplantı salonu haline getirilebiliyor. Bu odalar da, sinema-tiyatro ya da
sınıf oturma düzenlerinde kurulabilmektedir.
Salon
Avanos Toplantı Salonları 1 - 2

Alan (m2)

Yükseklik
(m)

Tiyatro (kişi)

Sınıf (kişi)

Banket (kişi)

40

2.5

30

25

----

Yönetim toplantıları gibi daha az katılım gerektiren özel toplantılar için tasarlanmıştır. Salon, sinema-tiyatro ya da sınıf
oturma düzenlerinde kurulabilmektedir.
Salon
Zelve Toplantı Salonu

Alan (m2)

Yükseklik (m)

Tiyatro (kişi)

Sınıf (kişi)

Banket (kişi)

63

2.5

50

40

----

Lodge Bahçe Banket Alanı
Ayrıca özel gün, davet ve gece organizasyonlarında toplamda 2000 kişiye ev sahipliği yapabildiğimiz havuz restoran ve
bahçe banket alanı ile misafirlere farklı Kapadokya Lodge konukseverliğini ve hizmet anlayışını sunuyoruz.

Kapadokya vadilerinde veya kaya oyma peri paçalarında gerçekleştirilen outside catering hizmetleri ile bölgenin büyülü
havasını yaşayıp Kapadokya Lodge mutfağı ile muhteşem tatlar deneyebilirsiniz.
Dilerseniz Göreme ve Zelve açık hava müzelerinde size özel gala yemeği veya kokteyl, dilerseniz kızıl vadinin eşsiz
manzarasını gün batımında şarabınızı yudumlarken izleyebilirsiniz veya vadilerde vereceğimiz zengin barbekü ile güzel
atlar diyarı Kapadokya'nın keyfini çıkarabilirsiniz.















Doktor
İnternet cafe (Tüm otel dahilinde, odalar dahil, kablosuz internet ağı ücretsiz olarak misafirlere sunulmakta.)
Marketler
Çamaşırhane yıkama hizmetleri
Oda servisi
Minibar
Dış Hat Telefon
Bilardo
Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinde alınan alkollü ve alkolsüz içecekler
Barda alınan alkollü ve alkolsüz içecekler
Bisiklet
Tenis dersleri, ekipman kiralama ve tenis kortu-halı saha aydınlatma
Yüzme Dersleri

Önemli Not: Kapadokya Lodge, sezon ve iklim koşullarına göre, metinde bahsedilen tüm hizmetlerin ve etkinliklerin
programların, açılış ve servis saatlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bazı hizmetler, hava ve operasyonel koşullara
bağlı olarak, Nisan ve Ekim aylarında açık olmayabilir.

