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Merkezimizde; ağrı, fonksiyon kaybı, yaşam kalitesinde bozulma ve bağımlılığa 

yol açan tüm romatizmal, nörolojik, ortopedik, kardiyopulmoner ve algolojik has-

talıkların primer ya da tamamlayıcı tedavileri, fiziksel tıp modaliteleri, medikal ve 

manupülatif tedavileri kullanarak alanında uzman hekim ve deneyimli fizyotera-

pistler aracılığıyla yapılmaktadır.

In our center; primary or complementary treatments of all rheumatic, neurological, 
orthopedic, cardiopulmonary and algological diseases that cause pain, loss of func-
tion, deterioration in quality of life and addiction are performed by specialist physi-
cians and experienced physiotherapists using physical medicine modalities, medical 
and manipulative treatments.







•  Nörolojik Rehabilitasyon

•  Ortopedik Rehabilitasyon

•  Romatolojik Hastalıklar 

    Rehabilitasyonu

•  Ağrı Tedavisi

•  Spor Yaralanmaları ve 

    Rehabilitasyonu

•  Geriatrik Hastalıklar 

    Rehabilitasyonu

•  Osteoporoz ve Rehabilitasyonu

•  Covid Sonrası Hastalıkları Rehabilitasyonu 

Uygulama Alanlarımız

•  Neurological Rehabilitation

•  Orthopedic Rehabilitation

•  Rheumatological Diseases Rehabilitation 

•  Pain Treatment 

•  Sports Injuries and Rehabilitation 

•  Geriatric Diseases Rehabilitation

•  Osteoporosis and Rehabilitation

•  Post-Covid Disease Rehabilitation

Our Fields Of Application





FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 
YÖNTEMLERİ

Physical Therapy & Rehabilitation
Methods



HİDROTERAPİ (Su ile Tedavi)

Hydrotheraphy



Hidroterapi ( Su ile tedavi) bir 
motorla elde edilen su hareke-

ti ile hidrostatik basınç, suyun vis-
kozitesi ve kaldırma kuvvetinden 
yararlanırken hem de sıcak suyun 
ısıtıcı efekti ile egzersiz için uygun 
hidroterapi ortamı oluşturulur. Ki-
şiye özel hazırlanan hidroterapi eg-
zersiz programı uygulanabilir. Bu 
tedavi lokomotor sisteme ve suyun 
rahatlatıcı etkilerinden dolayı ki-
şinin psikolojik durumuna olumlu 
katkılar sağlar.

Hydrotheraphy: While the hydro-
static pressure, viscosity and 

buoyancy of the water is utilized by 
the water movement obtained by an 
engine, a suitable hydrotherapy envi-
ronment is created for exercise with the 
heating effect of hot water. A person-
al hydrotherapy exercise program can 
be applied. This treatment contributes 
positively to the psychological state of 
the person due to the locomotor system 
and the relaxing effects of water.



TRAKSİYON TEDAVİSİ
Traction Theraphy



Traksiyon Tedavisi bel ve boyun 
fıtıklarının tedavisinde kulla-

nılan bir fizik tedavi çeşitidir. Halk 
arasında “çekme” olarak bilinen 
traksiyon yönetimi tüm omurga-
nın çekilmesini sağlayan bir yön-
temdir. Bu yöntem manuel olarak 
(elle) veya makine yardımıyla uy-
gulanabilir. Motorize traksiyon re-
habilitasyon programları içerisinde 
sürekli veya aralıklı çekme uygula-
mak için fizyoterapistler eşliğinde 
sürenin ve çekme kuvvetinin ma-
nuel olarak ayarlanabildiği motorlu 
sistemlerle yapılan uygulamadır.

Traction Therapy: It is a type of 
physical therapy used in the treat-

ment of waist and neck hernias. Traction 
management, popularly known as “pull-
ing”, is a method that allows the entire 
spine to be pulled. This method can be 
applied manually or with the help of a 
machine. Motorized traction: It is an 
application made with motorized sys-
tems in which the duration and pulling 
force can be adjusted manually in the 
presence of physiotherapists to apply 
continuous or intermittent pull within 
the rehabilitation programs.



ULTRASON TEDAVİSİ
Ultrasound Theraphy



Ultrason tedavisi fizyotera-
pinin klinik uygulamasında 

derin ısıtıcı olarak ultrason en sık 
kullanılan ajanlardan biridir. Tedavi 
edici ultrason, vücut içerisinde ısı-
ya bağlı veya ısıya bağlı olmayan 
fizyolojik etkiler doğurabilen, yük-
sek frekanslı akustik titreşimlerdir. 
Fizik tedavide ultrason; bel fıtığı, 
omuzda kas-tendon sıkışması, do-
nuk omuz, karpal tünel sendromu, 
bursit, tendinit gibi kas iskelet siste-
mini ilgilendiren çeşitli sorunlarda 
kullanılmaktadır.

Ultrasound Therapy: In clinical 
practice of physiotherapy, ultra-

sound is one of the most used agents as 
deep heater. Therapeutic ultrasound is 
high-frequency acoustic vibrations that 
can cause physiological effects in the 
body, either heat dependent or not heat 
dependent. Ultrasound in physical ther-
apy; It is used for various problems re-
lated to the musculoskeletal system such 
as herniated disc, muscle-tendon com-
pression in the shoulder, frozen shoul-
der, carpal tunnel syndrome, bursitis, 
tendinitis.



ELEKTRİK STİMÜLASYONU

Electric Stimulation



Elektrik stimülasyonu elekt-
riksel uyarım, kapsamlı bir 

fizik tedavi programının bir parça-
sıdır ve fizik tedavide yaygın olarak 
kullanılan terapötik bir yöntemdir. 
Genel olarak adlandırıldığı gibi 
farklı elektriksel uyarım türleri ve 
adlandırılmaları vardır. Bu farklı 
türler rehabilitasyon programınız 
boyunca fizyoterapistiniz tarafın-
dan kullanılacaktır.

Electrical Stimulation is part 
of a comprehensive physical 

therapy program and is a therapeu-
tic method widely used in physical 
therapy. While it is generally termed 
there are different types of electrical 
stimulation and nomenclature. These 
different types will be used by your 
physical therapist to achieve differ-
ent goals throughout your rehabilita-
tion program.



MANUEL TERAPİ
Manuel Theraphy 



Manuel terapi mobilizas-
yon, manüplasyon, kon-

nektif doku masajı, lenf drenajı ve 
tetik nokta (trigger point) terapisi 
gibi el ile uygulanan tedavi yön-
temlerinin genel adıdır. Manuel 
terapi, bu konuda eğitim almış 
kişiler tarafından eklemlere veya 
ilişkili yumuşak dokulara uygula-
nan pasif hareketlerden oluşur.

Manıel Theraphy: It is the 
general name of manual 

treatment methods such as mobi-
lization, manipulation, connective 
tissue massage, lymph drainage 
and trigger point therapy. Manual 
therapy consists of passive motions 
applied to the joints or associated 
soft tissues by those trained in the 
subject.



EGZERSİZ
Exercise



Egzersiz: Fizyoterapistinizin 
hazırlayacağı program ile 

zayıf bölgelerinizi kuvvetlendire-
rek, daha sağlıklı bir kas iskelet 
sistemine sahip olabilirsiniz. Pos-
tür analizi sonucunda kişiye özel 
programlanan fonksiyonel reha-
bilitasyon egzersizleri ağrılar se-
bebiyle bozulan fonksiyonlarınızı 
geri kazandırır, kan dolaşımı artı-
rarak doku hasarının iyileşmesini 
hızlandırır.

Exercise: You can have a 
healthier musculoskeletal 

system by strengthening your weak 
areas with the program prepared by 
your physiotherapist. After the pos-
ture analysis, functional rehabili-
tation exercises programmed indi-
vidually restore your functions that 
have been impaired due to pain, in-
crease blood circulation and accel-
erate the healing of tissue damage. 



Deneyimli sağlık personeli gözetimin-
de, fizik tedavi uygulamaları, termal 
havuzlarımız  ve fitness salonumuz sağ-
lıklı ve kaliteli bir  yaşamın kapılarını 
aralamanız için bekliyor.

Under the supervision of experienced 
health personal, our physical therapy 

applications, thermal pools, and fitness cen-
ter are waiting for you to open the doors of 
a healthy and quality life.





BANTLAMA
Banding



Bantlama; koruyucu ve dü-
zeltici olmak üzere iki amaç 

için kullanılır. Koruyucu amaçlı 
bantlama, yaralanmalardan sonra 
anatomik hareketlerin kısıtlanması 
veya sportif aktivitelerde eklemle-
rin korunması amacıyla uygulanır. 
Profesyonel sporcularda yaygınca 
kullanılan renkli ağrı bantları (ki-
nesiotape) elastik bant sınıfına girer 
ve daha çok ağrıyı azaltma ve fonk-
siyonu koruma amaçlı uygulanır. 
Düzeltici bantlama ise kişinin pos-
türündeki dizilim hatalarını biyo-
mekaniksel olarak düzeltme ama-
cıyla kullanılır.

Branding is used for two pur-
poses, protective and remedi-

al. Banding with protective elastic 
bands is applied to restrict anatom-
ical movements after injuries or to 
protect joints in sports activities. 
Coloured pain bands (kinesiotape), 
which are widely used by profes-
sional athletes, are classified as 
elastic bands, and are mostly ap-
plied to reduce pain and protect 
function. Remedial banding is used 
to biomechanically correct align-
ment errors in the person’s posture.



HOTPACK
Hotpack



Hotpack; Isıtıcı yastıklar ve pa-
rafin gibi yüzeysel ısıtıcıların 

uygulanması ile yapılır. Hot pack 
silikat jel ile doldurulmuş kumaş 
torbasıdır. Silikat jeli su çekerek 60-
70°C ye kadar ısıtıldıktan sonra bir 
havluya sarılarak 20-30 dakika ısı-
sını kaybetmeden uygulanabilmek-
tedir. Uygulandığı bölgeye göre 1-4 
cm’lik derinlikte 1,1-3,3°C’lik ısı 
artışı sağlayabilirler.

Hotpack Heater is made by 
applying superficial heaters 

such as pillows and paraffin. Hot 
pack is a fabric bag filled with sil-
icate gel. After the silicate gel is 
heated up to 60-70 ° C by drawing 
water, it can be applied for 20-30 
minutes without losing its heat by 
wrapping it in a towel. They can 
provide a temperature increase of 
1.1-3.3 ° C in a depth of 1-4 cm, de-
pending on the area of application.





Konaklamalı Fizik Tedavi ve  Rehabilitasyon 
Merkezi’mizde  alacağınız sağlık hizmeti, 

 Patalya Lakeside Resort ile otel  kalitesinde gerçekleşiyor. 

The health service you will receive in our Physical Therapy and Rehabilitation 
Center with accommodation comes to fruition at the quality of the hotel,

 
Patalya Thermal Resort. Quality and Comfort meet here ...

Kalite ile Konfor burada buluşuyor... 



ODALAR
ROOMS



Deluxe Odalar
Standart Twin Odalar

Standart French Odalar

Deluxe Rooms
Standard Twin Rooms

Standart French Rooms



30 m2 büyüklüğünde şehir manzaralı olup yaşam 
ve dinlenme alanlarından oluşmaktadır. Odalar-
da; 2 Kişilik üyük french yatak, Minibar, Banyo, 
Duş , WC, Makyaj aynası, Saç kurutma maki-
nesi, Led  TV, DG türk uydu yayını, Kablosuz 
internet, Merkezi ısıtma ,sıcak ve soğuk klima, 
Su ısıtıcısı, Çay-kahve Seti, Emanet kasa bulun-
maktadır.  Otopark hizmeti ücretsizdir. 

It has a city view of 30 m2 and consists of living and 
resting areas.  In the rooms;  Double french bed, Mi-
nibar, Bathroom, Shower, WC, Make-up mirror, Hair 
dryer, Led TV, DG turkish satellite broadcast, Wire-
less internet, Central heating, hot and cold air condi-
tioning, Kettle, Tea and coffee set, Safety deposit box 
exists.  Parking is free.

Suit Odalar

Suite Rooms



20.5 m2 büyüklüğünde olup göl manzaralıdırlar.
Odalarda; 2 Kişilik tween yatak, Minibar, Ban-
yo, Duş, Banyo , WC, Makyaj aynası, Saç ku-
rutma makinesi, Led  TV, DG Türk uydu yayını, 
Kablosuz internet, Merkezi ısıtma,sıcak ve soğuk 
kilima,  Su ısıtıcı, Çay-kahve Seti, Emanet kasa 
bulunmaktadır. Odalarımızda balkon yoktur. Oto-
park hizmeti ücretsizdir.

They are 20.5 m2 in size and has a lake view. In the ro-
oms;  2 person twin bed, Minibar, Bathroom, Shower, 
Bathroom, WC, Make-up mirror, Hair dryer, Led TV, 
DG Turkish satellite broadcast, Wireless internet, 
Central heating, hot and cold air conditioning, Kettle, 
Tea-coffee set, Safety There is a safe.  Our rooms do not 
have a balcony.  Parking is free.

Standart Çift Kişilik Odalar

Standart  Twin Rooms



20.5 m2 büyüklüğünde olup göl manzaralıdırlar.
Odalarda; 2 Kişilik french yatak, minibar, banyo, 
duş, WC, makyaj aynası, saç kurutma makinesi, 
Led  TV, DG Türk uydu yayını, kablosuz inter-
net, merkezi ısıtma, sıcak ve soğuk klima,  su ısı-
tıcı, Çay-kahve seti, emanet kasa bulunmaktadır. 
Odalarımızda balkon yoktur. Otopark hizmeti 
ücretsizdir.

Standard French Rooms are 20.5 m2 and have a 
lake view. In the rooms;  French bed for 2 peop-
le, Minibar, Bathroom, Shower, Bathroom, WC, 
Make-up mirror, Hairdryer, Led TV, DG Turkish 
satellite broadcast, Wireless internet, Central 
heating, hot and cold air conditioning, Kettle, 
Tea-coffee Set, Safety There is a safe.  Our rooms 
do not have a balcony.  Parking is free.

Standart French Odalar

Standart French Rooms



SPA MERKEZİ
SPA CENTER



MASAJ
Massage



Masaj; mumlarla aydınlatılmış 
loş bir oda ve doğanın eşsiz 

malzemeleri ile yapılan masajları-
mızda vücudunuzun arındığını ve 
yeniden doğduğunuzu hissedeceği-
niz bir ayrıcalık sunmaktadır.

A dim candle lit with candles 
lighting, our massages made 

with the unique materials of nature 
offer a privilege where you will feel 
that your body has been purified 
and you have been reborn.



YARI OLİMPİK AÇIK HAVUZ 
Semi Olympic Outdoor Pool



Sıcak yaz günlerinin bunaltıcı havasından kaçıp kendinizi  serin sulara bırakmak istediğinizde 
derinliği 150-190 cm olan yarı olimpik açık havuzumuz sizleri bekliyor olacak. Çocukları-

mız için de derinliği 50 cm olan açık havuzumuz mevcuttur. 

Açık Çocuk Havuzu

Outdoor Child Pool

When you want to escape the sweltering air of hot summer days and leave yourself to the cool 
waters, our semi-olympic outdoor pool with a depth of 165-190 cm will be waiting for you. We 

have an outdoor pool with a depth of 50 cm for our children.



YARI OLİMPİK KAPALI HAVUZ 
Semi Olympic  Indoor Pool



Kış günlerinde yorgunluğunuzu üzerinizden atlmak daha dinç bir gün geçirmek için de-
rinliği 140 -180 cm olan yarı olimpik kapalı havuzumuz sizleri bekliyor olacak. Kapalı 

havuzumuzda su sıcaklığı 23 Derece, ortam sıcaklığı 25 Derecedir. Çocuklarımız içinde de-
rinliği 50 cm olan kapalı havuzumuzunda su sıcaklığı 28, ortam sıcaklığı 25 derecedir.

Ssemi-olympic indoor pool with a depth of 140 cm will be waiting for you in order to get over 
your tiredness and spend a more vigorous day in winter days. Our indoor pool is heated by 

the heat exchanger system according to the pool water regulation of the Ministry of Health, and 
the water temperature is 28 degrees and the ambient temperature is 25 degrees.The water tempe-
rature is 25-28 degrees Celsius in our indoor pool with a depth of 50 cm for our children.

Kapalı Çocuk Havuzu

Indoor Child Pool



JAKUZİ
Jakuzi

JAKUZİ
Jacuzzi



Jakuzi; yarı olimpik kapalı ha-
vuzumuzun yanında yer alan 

jakuzili havuzumuz ile kendinizi 
zinde, dinlenmiş, rahatlamış hisse-
deceksiniz.

In our jacuzzi pool located next to 
our semi-olympic indoor pool, it 

is heated with a heat exchanger sys-
tem at 38 degrees according to the 
pool water regulation of the Minis-
try of Health. You will feel fit, rested 
and relaxed



SAUNA ve FIN HAMAMI
Sauna & Steam Room



Sauna /  Fin Hamamı sıcaklığında geçirilecek 15 dakikalık süre, günün yorgunluğundan 
kurtularak vücudun tazelenmesini sağlar ve sağlık şikayeti olmayan herkese  tavsiye edilir.

Sauna & Steam Room the 15-minute time spent in the sauna / Steam room will relieve the 
tiredness of the day and refresh the body and is recommended for everyone who does not 

have any health complaints.

SAUNA

Sauna



TÜRK HAMAMI
Turkish Bath



Türk hamamı kadın ve erkek 
bölümlerimizden oluşan türk 

hamamızda kese ve köpük masajı 
ile cildinizi canlandıralım.

Turkish Bath: Let’s revitalize 
your skin with a scrub and 

foam massage in our Turkish bath, 
which consists of men’s and wom-
en’s sections.



VİTAMİN BAR
Vitamin Bar



Vitamin Barımız eğlenceli va-
kit geçirirken kaliteli fast food 

ürünler yiyebileceğiniz, taze meyve 
suları içebileceğiniz, müzik dinle-
yebileceğiniz şekilde sizlere hizmet 
vermektedir.

Our Vitamin Bar, where you 
can eat quality fast healthy 

food , drink fresh fruit juices and 
listen to music while having fun, 
will be at your service.n.



AKTiViTELER
ACTIVITIES



Fitness
Tenis Kortları

Bilardo
Masa Tenisi

Squash

Fitnes
Tenis Court

Billiards
Table Tenis

Squash



FITNESS
Fitnes



Patalya Lakeside Resort Otel 
bünyesindeki farklı spor ekip-

manları ile donatılan spor merke-
zinde, spor yaparak form tutabi-
lirsiniz. Koşu bandı, kondisyon 
bisikleti, eliptik bisiklet, kürek, 
kum torbası, serbest ve sabit alan-
daki ağırlık aletleri eksiksiz olarak 
bulunmaktadır.

You can keep fit by doing sports 
in the sports center, which 

is equipped with different sports 
equipment within the Patalya 
Lakeside Resort Hotel.  There are 
treadmills, fitness bikes, elliptical 
bikes, balance balls , sandbags, and 
weight equipment in the free and 
fixed area.



TENİS KORTLARI
Tennis Courts



Patalya Lakeside Resort Otel’ de tenis oynayarak şehrin karmaşa ve stresinden uzaklaşıp 
yeşillikler arasında konumlandırılmış olan tenis kortumuzun muhteşem atmosferinin ta-

dını çıkarabilirsiniz. Tabi ki siz değerli konuklarımızın kullanımı için ücretsizdir.

By playing tennis at Patalya Lakeside Resort Hotel, you can get away from the chaos and 
stress of the city and enjoy the magnificent atmosphere of our tennis court located among the 

greenery.  Of course, it is free of charge for the use of our valued guests.



Bilardo 
Billiards



Eski bir spor dalı olan bilardo 
otel aktiviteleri içerisinde 

yer almaktadır. Bilardo analitik 
düşünme ve strateji geliştirme ye-
teneklerini geliştiren bir spor da-
lıdır. Otelimizde bulunan bilardo 
masalarında arkadaşlarınızla hafif 
müzik ve güler yüzlü hizmet eş-
liğinde bilardo oynayarak günün 
keyfini çıkarabilirsiniz. Bilardo 
masalarımız günün her saati ve 
akşamları kullanılabilir olup tüm 
konuklarımız için ücretsizdir.

Billiards, an old sport, is one of 
the hotel activities.  Billiards is a 

sport that develops analytical thinking 
and strategy development skills.  You 
can enjoy the day by playing billiards 
with your friends at the pool tables in 
our hotel, accompanied by light music 
and friendly service.  Our pool tables 
can be used at any time of the day and 
in the evening and are free of charge 
for all our guests.



SQUASH
Squash



Tercihiniz standart ölçülere sa-
hip olan squash salonumuzda ter 
atmak ise; sizleri hem tatilinizi 
daha eğlenceli hale dönüştürmek 
hem de stres atma için rekabet 
dolu anlar bekliyor.

If your preference is to sweat in our 
standard sized squash hall;  Com-

petitive moments await you both to 
make your holiday more enjoyable 
and to relieve stress.



TOPLANTI SALONLARI MEETING HALLS



Toplantı Salonu 1
Toplantı Salonu 2

Meeting Hall 1
Meeting Hall 2



TOPLANTI SALONU-1,2
Meeting Room -1,2 



Sinema düzeni 60-100 kişi, U dü-
zen 30-50 kişi toplantı salonları-
mı sizlere ofislerinizdeki konforu 
aratmandan  tam donanımlı salon-
larda, barkovizyon, televizyon, 
vcd-dvd oynatıcı, pano, tepegöz, 
beyaz tahta, kablolu ve kablosuz 
mikrofon, ses düzeni ve kablo-
suz internet hizmeti toplantıların 
teknik açıdan kusursuz geçmesini 
sağlıyor.

I                offer you a 60- 100 person cinema, 
U-arrangement 50-person meeting 

rooms, providing you with the comfort 
of your offices, in fully equipped halls, 
with barcovision, television, vcd-dvd 
player, clipboard, overhead projector, 
whiteboard, wired and wireless micro-
phone, sound system and wireless in-
ternet service.



RESTORANLAR
RESTAURANTS



Kahvaltı Salonu
Bergama Restoran
Fire Place Restoran

Breakfast Room
Bergama Restaurant
Şömine Restaurant



KAHVALTI SALONU
Breakfast Rooms



Katkısız Açkar Süt fabrikamızın 
ürünleri ve Per Tarım çiftliğimiz-
den gelen doğal ürünlerimiz ile 
eşsiz ve katkısız bir kahvaltı bü-
fesi sizleri bekliyor. Kapalı alan 
ve açık terasımız birlikte olmak 
üzere 100 kişilik kahvaltı salonu-
muz mevcuttur. 

A unique and additive-free break-
fast buffet awaits you, with 

the products of our Admixture-Free 
Açkar Milk factory and natural prod-
ucts from our Per Tarım farm. We 
have a breakfast room for 100 people, 
including our indoor and outdoor 
terrace.



Bergama Restaurant
BERGAMA RESTORAN



Kapalı alan 180 kişi kapasiteli 
kapalı teras ile birlikte 350 kişi-
lik Bergama Restoran’da Katkısız 
Açkar Süt fabrikamızın ürünleri 
ve Per Tarım çiftliğimizden gelen 
doğal ürünlerimiz ile lezzetli za-
manlar keyifli sohbetler eşliğinde 
yaşanıyor. Tadı damakta kalacak 
anılar biriktirmenin yolu Berga-
ma Restorandan geçiyor. Berga-
ma Restoranın zengin A’la carte 
menüsü ile Türk ve dünya mutfa-
ğından seçkiler, tadına doyulmaz 
lezzetlerle sunuluyor. 

In Bergama Restaurant with a ca-
pacity of 350 people, together with 

the indoor terrace with a capacity of 
180 people, delicious times are expe-
rienced with the products of our Addi-
tive-Free Açkar Milk factory and our 
natural products from our Per Tarım 
farm, accompanied by pleasant con-
versations. The way to collect memo-
ries that will remain on the palate is 
through Bergama Restaurant. With 
the rich A’la carte menu of Bergama 
Restaurant, selections from Turkish 
and world cuisine are offered with 
delicious tastes.



Şömine Restaurant
ŞÖMİNE RESTORANT



Şömine aynı zamanda keyifli kış 
akşamlarında içinizi ısıtacak lez-
zetler için şömine başında 20 ki-
şilik kapasitesiyle de hizmet ver-
mektedir.

Fireplace also serves with a ca-
pacity of 20 people by the fire-

place for flavors that will warm you 
up on pleasant winter evenings.



ORGANiZASYONLAR
EVENTS



EVENTS

Düğün, Nişan, Kına
 Şirket Toplantı ve Etkinlikleri

Özel Günler

Wedding, Engagement, Henna night

Özel Günler 

Company Meetings and Events

Speacial Days



Wedding, Engagement,  Henna Night 
DÜĞÜN, NİŞAN, KINA 



Açık alanı tercih eden konukla-
rımıza havuz başında istekleri 
doğrultusunda otelimizin masa 
sandalye seçimi hem mekan hem 
de konsept ile aynı ruhu barın-
dırmaktadır. Havuz başı organi-
zasyonlarımızda hayallerinizin 
ötesinde unutamayacağınız mutlu 
anıları geçirmeniz için uzman ve 
yetkin kadromuzla daima hizme-
tinizdeyiz.

Our hotel’s table and chair selection, 
in line with the requests of our guests 
who prefer the open space, has the 
same spirit with both the space and 
the concept. We are always at your 
service with our expert and compe-
tent staff so that you can spend un-
forgettable memories beyond your 
dreams in our organizations of 1000 
people in the normal table arrange-
ment by the pool and 3000 people in 
the cocktail table arrangement.



Company Meetings Events

ŞİRKET TOPLANTI VE ETKİNLİKLERİ



Toplantı salonlarımız bütün bek-
lenti ve ihtiyaçlarınıza çözüm 
sunarak üstün teknolojik altya-
pıya sahiptir. İş temposu ve gün-
lük stresten uzak bir şekilde ha-
yatınızdaki yeni hedeflerinizi ve 
stratejilerinizi Patalya Lakeside 
Resort Otelin konukseverliği ile 
belirleyeceksiniz. Teknik dona-
nıma sahip olan salonlarımızda 
ücretsiz İnternet, Barcovizyon, 
Flipchart, Perde, Ses Sistemi, 
Mikrofon, Headtable, gibi aradı-
ğınız tüm donanımı ve konforu 
bulacaksınız.

Our meeting rooms have a superior 
technological infrastructure by offe-
ring solutions to all your expectati-
ons and needs.  With the hospitality 
of Patalya Lakeside Resort Hotel, 
you will determine your new goals 
and strategies in your life, away from 
the pace of work and daily stress.  In 
our halls with technical equipment, 
you will find all the equipment and 
comfort you are looking for, such as 
free Internet, Barcovision, Flipchart, 
Screen, Sound System, Microphone, 
Headtable.



Speacial Days

ÖZEL GÜNLER



Sizin ve sevdiklerinizin özel gün-
lerini güzelleştirmek için patalya 
lakeside Resort olarak uzman per-
sonelimiz ve tecrübeli ekibimiz 
ile her detayı sizin için düşünür 
yaratıcı tasarımlar ile bu özel an-
larınıza sıcak bir ortam sunarak 
fark yaratmaktayız.

 In order to beautify the special 
days of you and your loved ones, as 
Patalya Lakeside Resort, we con-
sider every detail for you with our 
expert staff and experienced team, 
and make a difference by offering a 
warm environment to these special 
moments with creative designs.
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Karşıyaka Mahallesi
Haymana Yolu 4.KM.

No. 159 Gölbaşı - Ankara
golbasi@patalyahotels.com

T: +90 312 484 44 44
F: +90 312 484 46 46

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ


