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GENEL  

 

Akdeniz’in Saklı Cenneti Göcek’te konumlanan D-Resort Göcek; büyüleyici dağ manzarası ile etkileyici bir panoramik 
manzaraya sahip ve günümüzde yat cenneti olarak bilinir. Göcek; dinlenmek, güzel ve sakin koylarında tekneyle seyir 

ve yelken keyfi yaşamak, iş toplantıları yada sosyal etkinlikler organize etmek için ideal bir destinasyondur. 
 

D-Resort Göcek 8 adet konaklama olmak üzere toplam 10 adet üniteleri ile birlikte açık havuzları, restoran ve barları, 

D-Spa markası ve D-Gym fitness merkezi ile hizmet vermektedir. Göcek’in tek özel plajına ücretsiz giriş hakkı 
sunmaktadır. 

 

 

 

 
KONUM  

 
D-Resort Göcek, Dalaman Uluslararası Havalimanı’na 25 km, Bodrum Havalimanı’na 175 km, Marmarise 124 km, Fethiye 

şehir merkezine ise sadece 30 km uzaklıktadır. Konforlu VIP araçlar ile Dalaman, Bodrum, Marmaris’e tek yön ya da 
gidiş-geliş transfer organizasyonu gerçekleştirilebilmektedir.   

 

Müsaitlik doğrultusunda gerçekleştirilen tüm transferler için önceden rezervasyon yapılması gerekmektedir.  
 

 

ODALAR & SUITLER  

Butik konsepti ile D-Resort Göcek; Göcek köyünün, yemyeşil bahçelerini ve çevredeki dağların görkemini gözler önüne seren 103 konforlu odaya sahiptir. Çatı, Standart, Superior 
Deluxe oda kategorilerinden ve suitelerden oluşmaktadır. Odalarımızda sigara içilmemektedir. Özel ihtiyacı olan misafirlerimiz için oda bulunmamaktadır.  

 
Oda Tipi                                       Oda Sayısı Oda Tipi                                               Oda Sayısı                                     

Attic Oda 10 Attic Suit  Balkonsuz                                       3 

Standard Oda                                     24 Superior Suit                                                 1 
Superior Oda                                      22 Junior Suit                                                     2 

Grand Superior Oda                             1 Junior Suit  – Havuz Bağlantılı                          2 
Deluxe Oda                                        22 Premier Suit                                                  3 

Deluxe Oda – Havuz Bağlantılı               8 Premier Suit–Havuz Bağlantılı                           1 
Attic Suit Terrace                                    2 Presidential Suit                                  1 
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Çatı Oda 

Otelin çatı katında bulunan odalar balkonsuz olup, 26 m² büyüklüğündedir. Max. 3 kişi 
kapasitesi olan odalarda çift kişilik yatak bulunmaktadır. 

 
 

              
                                  Çatı Oda      

Standard Oda 

Otelin birinci  katında bulunan odalar balkonsuz olup, 27-34 m² büyüklüğündedir. 
Max. 3 kişi kapasitesi olan odalarda çift kişilik ve ya 2 adet tek kişilik yatak 

bulunmaktadır . 
 

                        
                                                  Standard Oda 

  

Superior Oda 
Otelin zemin katında ve çatı katında bulunan odalar teraslı olup, 27 m² büyüklüğündedir. 

Max. 3 kişi kapasitesi olan odalarda çift kişilik yatak bulunmaktadır. 

Deluxe Oda 
Otelin farklı bloklarında yer alan Deluxe odalar Göcek veya bahçe manzaralı olup, 

32-39 m² büyüklüğünde ve balkonludur. Max. 3 kişi kapasitesi olan odalarda çift 
kişilik ve ya 2 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. 

 

               
                            

                                         Superior Oda 

 

                                                       Deluxe Oda 
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Grand Superior Oda 

Otelin tek Grand Superior kategorisinde yer alan bu oda çatı katında yer almakta olup, 

balkonsuzdur. Oda 53 m² büyüklüğündedir. Max. 3 kişi kapasitesi olan odada çift kişilik 
yatak bulunmaktadır. 

Deluxe Oda – Havuz Bağlantılı 

Zemin katta yer alan Deluxe odalar havuz bağlantılı olup, 35 m² büyüklüğündedir. 

Max. 3 kişi kapasitesi olan odalarda çift kişilik ve ya 2 adet tek kişilik yatak 
bulunmaktadır. 

  

                                                                                           
                             Grand Superior Oda                                                                                                                   Deluxe Oda- Havuz Bağlantılı 
 

Yukarıda yer kategorilere ait  oda özellikleri; 

LED TV, kablolu/kablosuz hızlı internet erişimi, sesli mesaj özelliği içeren telefon ve uluslararası direk telefon hattı, merkezi klima, elektronik kasa, mini bar, çay – kahve seti ve 
su, mermer oda zemini, bornoz, terlik ve saç kurutma makinesi, özel tasarlanmış banyo bukletleri, isteğe bağlı olarak ütü ve ütü masası. 

 
Çatı Suit Teraslı 

Çatı katında bulunan Çatı suitler alçak teraslı olup, 53 m² büyüklüğündedir. Bu suitler 

yatak odası ve oturma odasından oluşmaktadır. Max. 3 kişi kapasitesi olan suitlerde çift 
kişilik yatak bulunmaktadır. 

Çatı Suit Balkonsuz 

Çatı katında yer alan  Suitler 90 - 100 m² büyüklüğünde ve balkonsuz olup, yatak 

odası ve oturma odası ile bağlantılı yemek alanından oluşmaktadır. Max. 3 kişi 
kapasitesi olan bu suitte çift kişilik yatak bulunmaktadır. 

                 
                                     Çatı Suit Teraslı 

                                 
                                                       Çatı Suit Balkonsuz 
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Superior Suit 

Çatı katında bulunan bu tek suit balkonlu olup, 53 m² büyüklüğündedir. Superior Suite 

yatak odası ve oturma odasından oluşmaktadır. Max. 3 kişi kapasitesi olan suitlerde çift 
kişilik yatak bulunmaktadır. 

 

                 

Junior Suit 

Otelin birinci katında yer alan Junior suitler 58 m² büyüklüğünde olup, yatak odası 

ile bağlantılı oturma odasından oluşmaktadır. Max. 3 kişi kapasitesi olan suitlerde 
çift kişilik yatak bulunmaktadır. 

 

                                    

                                  Superior Suit 
 

Junior Suit – Havuz Bağlantılı 

Zemin katta yer alan Junior Suitler yatak odası ile bağlantılı oturma odasından 
oluşmaktadır. Bu suitler direk havuz bağlantılı olup, 52 m² büyüklüğündedir. Max. 3 kişi 

kapasitesi olan odalarda çift kişilik yatak bulunmaktadır. 
 

                                                                                             

                                                                Junior Suit  

 
Premier Suit 

Otelin birinci katında yer alan Premier Suitler yatak odası, oturma odası ve 

balkondan oluşmakta olup, 75m² büyüklüğündedir. Max. 3 kişi kapasitesi olan 
odalarda çift kişilik yatak bulunmaktadır. 

 

                                        
                            Junior Suit – Havuz Bağlantılı                                                                                                                        Premier Suit  
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Premier Suit – Havuz Bağlantılı 

 

Havuz bağlantılı tek Premier Suit kategorisinde yer alan bu oda 70 m² büyüklüğünde 
olup, yatak odası, oturma odası ve terasdan oluşmaktadır. Max. 3 kişi kapasitesi olan 

bu suitte çift kişilik yatak bulunmaktadır. 
 

                                      
Presidential Suit 
 

Otelin zemin katında yer alan Presidential Suit 139 m² büyüklüğünde olup, kısmı deniz 

manzaralıdır. Bu suit iki adet yatak odası, oturma odası ve yemek alanından 
oluşmaktadır. Max. 5 kişi kapasitesi olan bu suitte 1 adet çift kişilik ve 2 adet tek kişilik 

yatak bulunmaktadır. 
 

                                                 Premier Suit – Havuz Bağlantılı 
 

                                      
                                                                                                                                                                                             Presidential Suit 

 
 

 
 

Yukarıda yer alan Suit kategorilerine ait özellikler; 

LED TV, kablolu/kablosuz hızlı internet erişimi, sesli mesaj özelliği içeren telefon ve uluslararası direk telefon hattı, merkezi klima, elektronik kasa, mini bar, çay – kahve seti ve 
su, Nespresso Essenza Espresso makinası, Samsung dock station, mermer oda zemini, bornoz, terlik ve saç kurutma makinesi, özel tasarlanmış banyo bukletleri, isteğe bağlı 

olarak ütü ve ütü masası. 
 

 

 

mailto:reservation@dresortgocek.com.tr


 

 

 
  Göcek Mah. Sıtkı Koçman Cd. No : 8  Fethiye / Muğla / TÜRKİYE  T: +90 252 661 09 00  F: +90 252 645 27 67  www.dresortgocek.com.tr  | reservation@dresortgocek.com.tr 
 

 

  
 

 

RESTORANLAR 

D-Resort Göcek misafirlerin konforunu sağlamak için dört adet restoran ve 3 adet bar ile hizmet vermektedir. Olive Tree restoranın terasında, sabah güneşi eşliğinde zengin 
kahvaltı ile güne başlama fırsatı bulabilirsiniz. Plajda yer alan The Breeze Restoran ve bar günün devamı ve öğle yemeği için ideal bir yerdir. Oda servisi 24 saat hizmet 

vermektedir. 

Olive Tree Restoran  
Olive Tree A la carte restoranı güne iyi başlamak için Türk ve uluslararası açık büfe kahvaltı hizmeti sunmaktadır. Bunun 

ile birlikte öğle ve akşam yemeklerinde Akdeniz ve İtalyan mutfağının eşsiz tatları sunulmaktadır. 

 
07:00 – 11:00 | Hafta Sonu | Açık Büfe Kahvaltı | Uluslararası Mutfak 

                                            Kahvaltı ile çay-kahve, su ve meyve suyu servisi 
 

12:00 - 18:00 | Öğle Yemeği  à la carte menü | Uluslararası Mutfak  
19:30 - 22:30 | Akşam Yemeği  à la carte menü | Uluslararası Mutfak                                                                                             

  

 

  

The Breeze  Restoran 
Taze Balık ve deniz mahsüllerinin sunulduğu The Breeze restoran deniz kenarında yer almaktadır. Gün 

Boyu snack servisi ile hizmet vermektedir. 

 
 

12:00 - 18:00 | Snack  à la carte menü 
19:30 - 23:00 | Akşam Yemeği  à la carte menü | Balık ve Deniz mahsülleri  

 
 

 

 
Günaydın Kebap, Kasap & Steakhouse       

Türkiye’de Steakhouse kavramının öncüsü Günaydın Steakhouse damaklarda iz bırakan lezzetleri ve 
etkileyici sunumları kadar misafirlerin konforunun da son derece önemsendiği ahşap ağırlıklı özel 

dekorasyonları ile dikkat çekiyor. Özenle seçilmiş kaliteli etleri dry aged dolaplarda dinlendirildikten 

sonra en iyi pişirme teknikleri ile misafirlerine sunan Günaydın Steakhouse günün her saatinde yüzde 
yüz doğal lezzetler sunuyor. 

 

12:00 - 18:00 | Öğle Yemeği  à la carte menü | Et Ürünleri  

19:30 - 22:30 | Akşam Yemeği  à la carte menü | Et Ürünleri  
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Q Lounge 

 

Q Lounge, menüsünün yanı sıra mimarisiyle de oldukça özel.  Dünyaca ünlü Zuma’nın mimarları tarafından 

tasarlanan Q Lounge, çağdaş Japon mutfağından izayaka usulu ortaya paylaşmalık lezzetlerden oluşan 

menüsü, benzersiz kokteylleri, zengin şarap menüsü ve mekana özel müziklerle kulaklarınızı pasını silecek 

DJ performanslarıyla haftanın yedi günü hizmet veren mekanda gün batımına tanıklık ederken kendinizi 

Cennette bir köşede hissedeceksiniz. 

18:00 - 01:00 | Kokteyl Servisi  

19:30 - 23:00 | Akşam Yemeği A la carte menü | Japon Mutfağı   
 

 
BARLAR 

 
‘The Breeze’ Bar  

Gün boyunca çam ağaçlarının enfes kokusu eşliğinde meltem esintisini teninizde hissetmek istiyorsanız 

kesinlikle ‘The Breeze’ barı tercih etmelisiniz. İçkinizi yudumlarken müziğin ritminde huzur veren bir ortam 
sizleri bekliyor.  The Breeze Bar 09:00 -00:00 saatleri arasında extra ücretli olarak servis vermektedir. 

 
Pool Bar    

Pool Bar 09:00-00:00 saatleri arasında extra ücretli olarak yerli ve yabancı içecek ve yiyecek  servisi 

vermektedir..   
 

Plaj Bar  
Plaj Bar 09:00 ve 19:00 saatleri arasında ekstra ücretli olarak yerli ve yabancı içecek ve yiyecek 

alternatiflerinin yanı sıra dondurma hizmet ivermektedir. 

 
Q Lounge Bar 

Benzersiz kokteylleri, zengin şarap menüsü ve mekana özel müziklerle kulaklarınızı pasını silecek DJ 
Performanslarıyla Pazartesi günü hariç haftanın altı günü akşamları 18.00 itibariyle gün batımına tanıklık 

ederken kendinizi Cennette bir köşede hissedeceksiniz. 
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GÖRSELLER   

 
                                    Plaj 

 
Lobi 

        
The Breeze Restoran, Gece 

 
                          Genel Alan - Bahçe 

       
Açık Havuz 

        
  Sundowner Motor Yat  

   

                                                   
           Olive Tree Restoran Teras, Gece                                                    Bisiklet Servisi                                                                  Ana Havuz 
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TOPLANTI OLANAKLARI 

D-Resort Göcek iş toplantıları, konferanslar, şirket organizasyonları, ürün lansmanları ve gala yemekleri için kusursuz bir mekandır. 150 m² lik toplantı salonu ikiye 

bölünebilme opsiyonu ile 85 m² ve 65 m² olmak üzere iki ayrı toplantı salonuna dönüşebilme özelliğine sahiptir. Toplantı paketi konseptine ek olarak, teknik ekipmanlar; 
perde, barkovizyon, mikrofon ve internet hizmeti ücretiz sunulmaktadır. Bunun yanı sıra eşsiz Göcek manzaralı 1.100 m2 alternatif dış alanı; hayallerinizi 

gerçekleştirebileceğiniz düğün organizasyonları ve gala yemekleri için sizlere imkan sunmaktadır. 
 

 
               Sınıf Düzen 

 

 
              Tiyatro Düzen 

 
                   U Düzen 
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D-SPA D-RESORT GÖCEK 

Büyüleyici D-SPA, deluxe spa bakımları ve tamamlayıcı entegre birimlerinden oluşan sıcak oda, sauna ve Türk  
Hamamı ile bütünsel bir yaklaşım sunmaktadır. İhtişam ve görkemli üç ayrı birimden oluşan, toplam 1500 m2 

alan üzerine kurulu D SPA, nefesinizi kesecek. D-SPA özel mimarisi ile görülmeye değer eşsiz ve mahrem bir yerdir. 
2 adet çift kişilik fonksiyonel bakim odasindan birinde ayak bakım banyosu, 2 adet tek kişilik bakım odasi, vitality 

havuzu, 2 adet özel abachi ahşap saunasi, 1 buhar odası ve technogym donanımlı fitness alanı sunulan ayrıcalıklı  

hizmetlerden sadece bir kaç tanesidir. Aylık ve yıllık üyelik seçenekleri bulunmaktadır. Soyunma odaları, ısıtılmış  
alanlar ve diğer spa alanlarının kullanımı 16 yaş ile sınırlıdır. 

 
D-Resort Göcek misafirlerine ingiltere’nin en ünlü cilt sağlığı ve bakım markası olan ESPA ürünleri ile tarif edilemez 

spa deneyimi sunmaktadır. Spa ve Fitness merkezi Nisan ayı itibariyle hizmet vermeye başlamıştır.  

 

 
                       D-Spa Teras 

 
                           Hamam 

 
                  Çift Kişilik Bakım Odası 

 

 

  
SPA VE FITNESS MERKEZİ ÇALIŞMA SAATLERİ 

 
 

Spa Açılış Saatleri; 

01 Nisan – 31 Ekim | Pazartesi – Pazar | 06:30 – 22:00 
01 Kasım – 31 Mart | Pazartesi – Pazar | 08:00 – 20:00 

 
Spa Bakım Saatleri; 

01 Nisan – 31 Ekim | Pazartesi – Pazar | 09:00 – 21:00 

01 Kasım – 31 Mart | Pazartesi – Pazar | 09:00 – 19:00 
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D-RESORT GÖCEK’TEKİ DİĞER HİZMETLER 
 

Yat Kiralama, çeşitli spor faaliyetleri,  business center, ücretsiz bisiklet hizmeti, In-Formal Butik, ücretsiz otopark, yürüyüş yolları, outdoor aktiviteleri imkanı sunmaktadır. Misafir 

ilişkileri departmanımız gün boyu sizlere her konuda yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. 
 

SEZON ve SAATLER  
Tüm Yıl Boyunca  

 

Giriş Saati  : 14:00  
Çıkış Saati  : 12:00  

 
KONSEPT 

Oda Kahvaltı 
 

EVCİL HAYVAN POLİTİKASI 

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.  
 

ÖDEME 
Otelimize giriş işlemleri sırasında konaklama süresince gerçekleştirilebilecek harcamalar için kredi kartından ön provizyon ya da Türk Lirası, Euro ve Dolar olarak nakit depozit 

alınacaktır. Bu tutar, belirlenmiş olan ücretin misafirin otelde gerçekleştireceği geceleme sayısı ile çarpımına eş değer olacaktır. 

 
DOĞUŞ GRUBU HAKKINDA  

D-Resort Göcek, Doğuş Grubu bünyesindedir. Doğuş Grubu 1951 yılında kurulmuş veTürkiye’nin en büyük 3. holdingi olmuştur. Doğuş Grubu’nun vizyonu; hizmet sektöründe 
yer aldığı markalarla bölgede 'lider grup' konumuna erişmektir. Grup; finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm ve hizmetler, gayrimenkul, enerji ve yeme-içme olmak üzere sekiz 

sektörde faaliyet göstermektedir.  
 

 

REZERVASYON 
+90 252 661 09 00 

reservation@dresortgocek.com.tr  
 

TAKİP EDİN 

 

 /DResortGocek 
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DESTİNASYON HAKKINDA 

 

Göcek, geçmişte Likya uygarlığının gelişmiş iki kenti olan Telmesos (Fethiye) ve Kaunos (Dalyan) arasında kalmış bir Likya yerleşimidir. Yörenin eski çağdaki adı Daildala 
(Daydala) dır. Göcek adı, göçerlerin bu yörede yerleşik düzene geçmesiyle başlamıştır. 

Göcek dünya üzerinde benzersiz koyları, adaları, sakinliği, lüx marinası ve turizm hassasiyeti ile tüm misafirleri hayran bırakan bir destinasyondur.  
 

Dalyan: Köyceğiz Gölü ile Akdeniz'i birleştiren ana kanal üzerinde bulunur. Dalyan kanalının denize ulaştığı yer olan İztuzu plajı deniz kaplumbağaları olan Caretta Caretta'ların 

yumurtalarını bıraktıkları kumsallardan biridir. Kaunos antik kenti de Dalyan'da bulunmaktadır. 
 

Ölüdeniz: Ölüdeniz bir eşi daha bulunmayan doğa harikası varlıkları ile her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Ölüdeniz lagünü,plajın batısında kalır. Çam ağaçlarıyla bezeli 
tepelerle çevrili olan lagün, açık denize dar bir geçiş verir. Koruma altında olan bölge, nefis kumlu plajı, turkuaz renkli ılık denizi ile gerçek bir doğa harikasıdır. Birçok defa 

dünyanın en güzel plajları listesine girmeyi başarmıştır. Yamaç paraşütü ve diğer aktiviteleri ile zamanınızı geçirebilirsiniz.  
 

Kayaköy: Mimari yapısı, dar sokakları, kiliseleri ve doğasıyla etkileyici bir atmosferi olan Kayaköy, eski bir Rum köyüdür. Kayaköy 1. derece arkeolojik ve kentsel sit alanı 

içerisinde bulunmaktadır. Mutlaka görülmesi gereken tarihi bir yapıdır. 
 

Kelebekler Vadisi: Kelebekler Vadisi, Muğla iline bağlı Fethiye ilçesinin Ölüdeniz beldesindedir. 1995’te 1. derecede dünya SİT alanı ilan edilmiştir. O tarihten sonra her tür 
yapılanmaya kapatılan belde yine dünya mirası olarak korunması önerilen Babadağ eteklerinde bulunur. Vadinin etrafı 350 metreye ulaşan kayalıklarla çevrilidir. İsmi ise 

barındırdığı 80’den fazla kelebek türünden gelmektedir. Özellikle kaplan kelebeği bunların içinde en popüleridir. 

 
Saklıkent Kanyonu : Yakın bir zamanda bir çoban tarafından tesadüfen keşfedilen Saklıkent Kanyonu, yaklaşık olarak 15 kilometre uzunluğundadır ve Muğla'nın Fethiye ilçesine 

bağlı Tlos Antik Kentin’de bulunmaktadır. Milli park özelliği taşıyan Saklıkent Kanyonu, doğanın eşi bulunmaz bir parçasıdır. Huzurun anavatanı denebilecek konumdadır ve nehrin 
kıyısında bulunan çardaklı lokantaları ile göz doldurmaktadır. 

 
Ayrıca; Xantos ve Patara’nın bembeyaz kumsalları; olağanüstü gün batımı manzarasıyla Knidos görülmeye değer diğer yerlerdir.  
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