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GENEL  
 
Address: Cumhuriyet Bulvarı No: 17 
48700 Marmaris | Muğla  | Türkiye 
Kategori:   5* 
Telefon:+90 252 417 40 50 
Fax:     +90 252 417 40 60 
Renovasyon:  2013 
Açık:  Yıl boyu 
Konsept:  
Yarım Pansiyon (HB) 
Tam Pansiyon Plas (FB+) 
 
web address:  www.dresortgrandazur.com.tr 
e-mail:             info@dresortgrandazur.com.tr 
rezervasyon : reservation@dresortgrandazur.com.tr 

 

 
 
GENEL BAKIŞ 
D-Resort brendinin önemli bir parçası olan D-Resort 
Grand Azur Doğunun üstün lüks anlayışını Batının 
modern çizgileriyle birleştiriyor. 5 yıldızlı bir otelin 
lüksünün yanında, ayrıca Ege ve Akdeniz’in en cazibe 
eğlenme merkezleri arasında bulunan Marmaris şehir 
merkezine yakın konumu da otelimizi çekici hale getiren 
unsurlardan biridir.  
 
KONUM  
D-Resort Grand Azur otel şehir merkezinden sadece 2 km 
uzaklıkta. Otelimizin denize sıfır konumunda olması, 
çevresindeki doğal güzellikleri ve canlı gece hayatı ile 
tanınan Marmaris’e yakınlığı ile, kıskanılacak bir 
konumdadır. Ayrıca Marmaris’e sadece 8 kilometre 
uzaklıkta olan İçmeler semtini de gezme ihtimaliniz vardır 
ve oraya kolayca minibüs veya taksiyle ulaşabilirsiniz. 
Otelimiz toplam 22.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 

 

 

NASIL ULAŞILIR? 
D-Resort Grand Azur, Dalaman Uluslararası Havalimanı’na 90 km (yaklaşık 1 saat 15 dakika), Bodrum Havalimanı’na 
130 km (yaklaşık 1 saat 45 dakika), İzmir Uluslararası Havalimanı’na 250 km (yaklaşık 3 saat) uzaklıktadır. Konforlu 
VIP araçlar ile ulaşım sağlanabilir. Müsaitlik doğrultusunda gerçekleştirilen tüm transferler için önceden rezervasyon 
yapılması gerekmektedir. 
 
D-Resort Grand Azur Marmaris’in GPS Koordinatları: 
N +36° 50' 19.02" 
E +28° 14' 53.01" 
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ODA & SUITLER  
D-Resort Grand Azur Marmaris, herbiri ferah ve lüks olarak tasarlanmış Standart oda, suit, Kral suit ve Grand suit olmak üzere, toplamda 324 odaya sahiptir. Tüm odalar 2013 
yılında renove edilmiştir.  
 

Oda Adı  Sayı Oda Adı Sayı 
Standart Deniz Manzaralı Oda 80 Deniz Manzaralı Suit 15 
Standart Kara Manzaralı Oda 170 Kara Manzaralı Suit 11 
Standart Kısmen Deniz Manzaralı Oda   31 Deniz Manzaralı Delüks Suit 9 
Engelli Oda 3 Kara Manzaralı Delüks Suit 1 
Standart Oda ( ara kapı ile ) 17 Deniz Manzaralı Grand Suit 2 
  Deniz Manzaralı Kral Suit 2 
    

 

Standart Deniz Manzaralı Oda  (111 Oda)  
En fazla 3 misafir konaklama, çift kişilik ya da iki ayrı tek kişilik yatak. 
Ekstra yatak (katlanabilir) 
  
Oda Özellikleri 
Standart Deniz Manzaralı Oda 28 m²’dir 
Balkon, ayarlanabilir merkezi iklimlendirme, yerden tavana ses geçirmez cam, ahşap 
zemin ve kasa. 
Günde bir kez kat hizmetleri servisi, mini bar, 24 saat oda servisi, çay ve kahve servisi 
için düzenek. 

 

 
Banyo Özellikleri 
Seramik banyo, makyaj aynası, buklet malzemeler, saç kurutma makinası 
* Banyo ölçüleri değişkenlik gösterebilir. 
 
Internet ve Telefon  
Direkt hat telefon, kablosuz internet. ( ücretli )  
  
Eğlence 
26 inch LED TV, yerel ve uluslararası kanallar. 

 
Standart Deniz Manzaralı Oda 

 Standart Oda Banyosu 
 

Standart Kara Manzaralı Oda 

Standart Kara Manzaralı Oda  (173 Oda)  
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En fazla 3 misafir konaklama, çift kişilik ya da iki ayrı tek kişilik yatak. 
Ekstra yatak (katlanabilir) 
  
Oda Özellikleri 
Standart Deniz Manzaralı Oda 28 m²’dir 
Balkon, ayarlanabilir merkezi iklimlendirme, yerden tavana ses geçirmez cam, ahşap 
zemin ve kasa. 
Günde bir kez kat hizmetleri servisi, mini bar, 24 saat oda servisi, çay ve kahve servisi 
için düzenek. 

Banyo Özellikleri 
Seramik banyo, makyaj aynası, buklet malzemeler, saç kurutma makinası 
* Banyo ölçüleri değişkenlik gösterebilir. 
 
Internet ve Telefon  
Direkt hat telefon, kablosuz internet. ( ücretli )  
  
Eğlence 
26 inch LED TV, yerel ve uluslararası kanallar. 

 
Deniz Manzaralı Suit  (15 Suit)  
 
En az 2, en fazla 4 misafir konaklama; çift kişilik yatak. 
Ekstra yatak (katlanabilir) 
 
Suit Özellikleri 
Deniz Manzaralı suit 50 m²’dir aralarında sürgülü kapı bulunan yatak odası ve oturma 
odasından oluşmaktadır.   
Balkon, ayarlanabilir merkezi iklimlendirme, yerden tavana ses geçirmez cam, makyaj 
masası, ahşap zemin ve kasa. 
Günde bir kez kat hizmetleri servisi, mini bar, 24 saat oda servisi, çay ve kahve servisi 
için düzenek. 

 
Banyo Özellikleri 
Seramik banyo, ışıklı makyaj aynası, buklet malzemeler, saç kurutma makinası 
* Banyo ölçüleri değişkenlik gösterebilir. 
 
Internet ve Telefon  
Direkt hat telefon, kablosuz internet. ( ücretli )  
  
Eğlence 
Oturma odasında 42inch, yatak odasında 26 inch LED TV, yerel ve uluslararası 
kanallar. 

     
 Deniz Manzaralı Suit 

 

    
Suit Banyosu 

    
Kara Manzaralı Suit 

Kara Manzaralı Suit  (12 Suit)  
 
En az 2, en fazla 4 misafir konaklama; çift kişilik yatak. 
Ekstra yatak (katlanabilir) 

 
Banyo Özellikleri 
Seramik banyo, ışıklı makyaj aynası, buklet malzemeler, saç kurutma makinası 
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Suit Özellikleri 
Deniz Manzaralı suit 50 m²’dir aralarında sürgülü kapı bulunan yatak odası ve oturma 
odasından oluşmaktadır.   
Balkon, ayarlanabilir merkezi iklimlendirme, yerden tavana ses geçirmez cam, makyaj 
masası, ahşap zemin ve kasa. 
Günde bir kez kat hizmetleri servisi, mini bar, 24 saat oda servisi, çay ve kahve servisi 
için düzenek. 

* Banyo ölçüleri değişkenlik gösterebilir. 
 
Internet ve Telefon  
Direkt hat telefon, kablosuz internet. ( ücretli )  
  
Eğlence 
Oturma odasında 42inch, yatak odasında 26 inch LED TV, yerel ve uluslararası 
kanallar. 

 
 
 
 
 
Deniz Manzaralı Delüks Suit (9 Suit) 
 

 

 
Deluxe Suit Yatak Odası 

 
Deluxe Suite Oturma Odası 

 
Deluxe Suit Banyosu 

 
 
 
En az 2, en fazla 4 misafir konaklama; çift kişilik yatak. 
Ekstra yatak (katlanabilir) 
 
Suit Özellikleri 
Deniz Manzaralı Delüks Suit 50 m²’dir, aralarında kapı bulunmayan yatak odası ve 
oturma odasından oluşumaktadır. Otelimizin 5. Katında dır.  

 
 
Banyo Özellikleri 
Deniz manzaralı seramik ve ahşap banyo, birbirinden ayrı küvet ve duş, ışıklı makyaj 
aynası, buklet malzemeler, saç kurutma makinası, bornoz ve terlik. 
 
Internet ve Telefon  
Direkt hat telefon, kablosuz internet. ( ücretli )  
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Balkon, ayarlanabilir merkezi iklimlendirme, yerden tavana ses geçirmez cam, ahşap 
zemin ve kasa. 
 
Günde bir kez kat hizmetleri servisi, mini bar, 24 saat oda servisi, çay ve kahve servisi 
için düzenek. 

 
Eğlence 
Oturma odasında 42inch, yatak odasında 26 inch LED TV, yerel ve uluslararası kanallar. 

 
 
 
Deniz Manzaralı Grand  Suit (2 Suit)   

 
 

 
En az 2, en fazla 3 misafir konaklama; çift kişilik yatak. 
Ekstra yatak (katlanabilir) 
 
Suit Özellikleri 
Deniz manzaralı Grand Suit 55 m²’dir, aralarında kapı 
bulunmayan yatak odası ve oturma odasından 
oluşumaktadır.  
 
Modern dizayn, balkon, ayarlanabilir merkezi 
iklimlendirme, yerden tavana ses geçirmez cam, ahşap 
zemin ve kasa. 
 
Günde bir kez kat hizmetleri servisi, mini bar, 24 saat 
oda servisi, çay ve kahve servisi için düzenek. 

 
 
Banyo Özellikleri 
Mermer banyo, birbirinden ayrı jakuzi ve duş, ışıklı makyaj 
aynası, buklet malzemeler, saç kurutma makinası, bornoz 
ve terlik. 
 
Internet ve Telefon  
Direkt hat telefon, kablosuz internet. ( ücretli ) 
 
Eğlence 
Oturma odasında 42 inch, yatak odasında 26 inch LED TV, 
yerel ve uluslararası kanallar. 

 
 
 
Deniz Manzaralı Kral Suit  (2 Suit) 
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En az 2, en fazla 4 misafir konaklama; çift kişilik yatak. 
Ekstra yatak (katlanabilir) 
 
Suit Özellikleri 
Kral Suit 116m²’dir aralarında  kapı bulunan yatak odası 
ve oturma odasından oluşmaktadır. 
 
Modern dizayn, balkon, ayarlanabilir merkezi 
iklimlendirme, yerden tavana ses geçirmez cam, ahşap 
zemin ve kasa. 
 
Günde bir kez kat hizmetleri servisi, mini bar, 24 saat 
oda servisi, çay ve kahve servisi için düzenek. 

 
 
Banyo Özellikleri 
Mermer banyo, birbirinden ayrı jakuzi ve duş, ışıklı makyaj 
aynası, buklet malzemeler, saç kurutma makinası, bornoz 
ve terlik. 
 
Internet ve Telefon  
Direkt hat telefon, kablosuz internet. ( ücretli ) 
 
Eğlence 
Oturma odasında 50 inch, yatak odasında 42 inch LED TV, 
yerel ve uluslararası kanallar. 

YEME İÇME 
 
Farklı damak tatlarına uygun olan Restoran, Café ve Barları ile size geniş bir seçenek yelpazesi sunan otelimiz, size tatmak istediğiniz her lezzeti sunar. En minimalist damak 
tadından en eksklüsivine kadar, outletlerimiz size yemek saatlerinizi özel kılacak bir servis ve unutamayacağınız bir deneyim sunmaktadır. Yemeğin tadını odanızın ve terasınızın 
konforunda farklı ve özel bir ortamda çıkarmak isterseniz, 24 saat boyunca hizmetinizde olan Oda Servisini arayabilirsiniz. 
 
Palmiye Restoran   (Ana Restorant)  
Restodan açık büfe kahvaltı, geç kahvaltı, öğlel ve akşam yemeği servis eder. 
Servis Saatleri: Kahvaltı: 07:00-10:00, Geç kahvaltı: 10:00-12:00, öğle yemeği: 12:30-14:30, Akşam yemeği: 19:00-22:00 
 
Farklı damak tatlarının turuna burada başlayabilirsiniz. Sizi, yeşillikler arasındaki bulunan terasımıza, Türk ve Uluslararası mutfaklardan zengin 
secenekler sunan büfemize bekleriz. Yemeklerinize canlı müzik farklı bir tad katmaktadır.  

 
Steak & Bar (A la Carte Restaurant)  
Steak & Bar Restorant Otelin 5. katında yeralmaktadır, harikulade Marmaris manzarası eşliğinde misafirlerini ağarlıyor.  
Servis saatleri: 19:00 -23:00  
 
D-Resort’un, size en özel damak tatlarını sunduğu, en havalı restoranı olan Steak&Bar, ayrıca zengin bir Şarap mönüsü ile donatılmıştır.Bütün 
özel gurme tadlarından hoşlanan misafirlerimizi buraya davet ederiz.  
Özel dolaplarda 21 gün dinlendirilmiş olan etlerimiz daha lezzetli hale getirilmiş olarak sizleree sunulmaktadır. Sizin özel isteklerinize göre 
hazırlanan etler, damak tadınızı had safhaya getirecektir ve bu deneyimin tekrarını istemezine yol açacaktır. Steak&Bar’ı ziyaret etmeden 
doyduğunuzun farkına varamassınız. Bu enerji ve lezzet dolu ve aynı anda kolesterolü düşük olan mönümüzü denemelisiniz.       
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Havuz Bar (A la Carte Snack) 
 
Havuz Snack Restorant misafirlerimize A la Carte snack menüsünden seçenekler sunmaktadır.  
Servis saatleri: 12:00 -16:30   
 

 
Beach Bar & Restauran   (A la Carte & Snack) 
Mavi bayraklı sahilimizde yer alan ‘Beach Bar & Restaurant’, misafirlerimize A la Carte snack menüsünden seçenekler sunmaktadır. 
Servis saatleri: 10:00 -22:00  
 
A la Carte mönüden sececek olacağınız yemekler olsun, kahvaltı veya sadece ufak bir snack olsun, burada her türlü yiyecek isteklerinizi 
karşılayabilecek bir yerdesiniz. Bu seceneklerinizin yanında ayrıca dopdolu bir icecek mönüsü de sunuyoruz sizin için. Plaja servis dahil.   

 
 
BAR 
 
Aphrodite – Lobi Bar 
 
Dünyaca tanınmiş kokteyleri ve her türlü alkollü ve alkolsüz içecekleri ile Lobby Bar sizin için hizmete açıktır. Burada ayrıca özel Whiskeyler, 
Şampanyalar ve şaraplar sunulur. Haftada bir kaç sefer, Lobby Bar’ın o özel atmosferi, Piano konseri ile daha da sıcak kılınır ve sevdikleriniz 
ile bir bardak şarap eşliğinde yaptığınız o güzel sohbetlerinizi müzikle süslenilir.    
Servis saatleri: 09:00-01:00     
Maritime Bar  
 
Burası, güneşden biraz da olsa uzak kalmak için en uygun yerdir. Dilerseniz kitap veya gazete okuyup, dilerseniz tavla veya kaat oyanayıp, 
otelin bu en ıssız alanını istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Personelimiz size barımızdan herhangi bir içeceği sunabilir. Lezzetli 
keklerimiz, çay veya kahve eşliğinde burada saat 5’te başlayan ‘Çay Saatimizde’ sunulur.    
Servis saatleri: 09:00-01:00  
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Steak & Bar  
 
Kendinizi 5’inci kattadaki Steak&Bar’ın o eksklüsif gurme atmosferine bırakmadan önce, bu restoranımızın Bar bölümünde o eşşiz Marmaris ve 
çevre manzarısını doya doya seyredebilirsiniz. Barımız size geniş bir kokteyl, whiskey ve şarap yelpazesi sunar. Kokteylenizi yudumlarken, 
Marmaris koyuna kuş bakaşı o dudak uçuklatan manazara size ‘bulutların üstünde’ kıvamında bir his verecektir.         
Servis saatleri: 19:00-24:00  

 
Beach Bar  
 
  Güneş batımından sonraki eğlence merkezi…Eğlenceniz, bu ufaktan bir yel esen dış mekanımızda canlı müzik ile devam etmektedir. Ay ışığı 
altında, canlı müzik eşliğinde biten bir güne, kim hayır diyebilir.    
Servis saatleri: 10:00 - 01:00 hours  

 
Havuz Bar  
 
Kapsamlı içecek mönüsü sunan Pool Bar’ımızda ferah kalın. Kafé stili oturma olanaklarımız size gün boyunca rahatça kitap okumanızı 
sağlayacak bir ortam yaratmak ile kalmaz, aynı zamanda akşamları o Pool Bar’ın canlı atmosferini tatmanızı sağlar.  
Servis saatleri: 10:00 -18:00 hours  

 
Azur SPA & Fitnes  
 
ÇALIŞMA SAATLERİ 
Pazartesi - Pazar 08.00 - 22.00 
SPA GÜZELLİK VE BAKIM SAATLERİ 
Pazartesi - Pazar 08.00 - 21.30 

Fitnes Merkezi: (609m2) 
Klimalı Azur SPA  Matrix Gym ekipmanı ile donatılmıştır: 12 koşu bandı, 3 cross trainer, 2 recumbent ve 2 upright exercise 
bisikleti, cardio vascular ve 12 strength aletler ve ücretsiz ağırlık bölgesi. Kişisel entremanlar ücret karşılığında 
hazırlanmaktadır. Misafirlerimizden Fitness Merkezi kullanırken giyim standardlara uymalarını rica ediyoruz; uygun fitness 
kiyafeti, çorap ve spor ayakkabı. Spinning ve Zumba sınıfları belirlenmiş günlerde mevcuttur. 
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Zengin Azur SPA merkezimiz stress’den ve günlük hayatının zorluklarından kaçmanız, rahatlamanız ve yenilenmeniz için ideal bir yerdır. Bu 
merkezimiz hamamımızdan değişik kese ve masaj seçeneklerle, bireysel sauna ve buhar odalardan, tekli masaj odalardan ve 3 VIP jakuzili ve 
servis indoor rahatlama alanları ile olan masaj odalarımızdan oluşan bir merkezdir. Ayrıca 2 uygulama odamızda yüz ve vucüt uygulamalar 
uzmanlardan oluşan bir ekibimizin ödül kazanmış en iyi ve etkili doğal içerikli Azur SPA ürünler kullanarak hizmetinizdedirler. 
 

 
 
 
1   Hammam  12.50  m² 
1   Sauna  14.25  m² 
1   VIP Sauna    8.10  m² 
1   Buhar Odası  14.50  m² 
2   Şok Duşlar    1.70  m² 
2   Güzellik ve Bakım Odaları  34.05  m² 
5   Masaj odası  14.80  m² 
3   Suit Masaj Odası  28.15  m² 
1   Dinlenme alanı 167.00 m² 
1   Bayan Soyunma Odası, 6 duş    40.00 m² 
1   Erkek Soyunma Odası, 6 duş   40.00 m² 
32 Dijital kilitli soyunma dolapları  

 
 

 

 

 

 
 

 
YENİLENME 

 

Sahil 
 
D-Resort Grand Azur’un kendi plajı mevcuttur ve Mavi Bayrağı kullanmaya hak kazanmıştır. 
 
 
Şezlong ve havlular Otel misafirlerimiz için ücretsiz dir. 
 
Sahil: 102 m uzunluğunda, toplamda 1.570 m2’dir.    

http://www.dresortgrandazur.com.tr/
mailto:reservation@dresortgrandazur.com.tr


   
 
    Cumhuriyet Bul. No: 17 48700 Marmaris | Muğla | TÜRKİYE  T: +90 252 417 40 50 F: +90 252 417 40 60  

                                                            www.dresortgrandazur.com.tr | reservation@dresortgrandazur.com.tr 

 
 

Yüzme Havuzları 
 
D-Resort Grand Azur bir açık hava havuzu, 2 Jakuzi ve 
bir su kaydırağı na sahiptir 
Büyüklük: 800m3 Derinlik: 1.50  
 
D-Resort Grand Azur, ısıtmalı yarı olimpik kapalı yüzme 
havuzuna sahiptir.   
Uzunluk: 25m,  Genişlik: 6m, Derinlik: 1.45m   

  
Eylence  & Aktiviteler  
 
D-Resort Grand Azur’un konzeptinde günlük soft animasyon mevcuttur. Ana restoranda akşam yemeğinde canlı müzik ve Beach Bar’da akşam yemeğinden sonra, lobide canlı 
piyano müzik mevcuttur. Pool Bar’daki akşamın geç saatlerinde en üst düzey artistik ve akrobatik showlarımız nefeslerinizi kesecektir.    
 
Çocuk Kulübü 
 
D-Resort Grand Azur’un konzeptinde günlük soft animasyon mevcuttur. Ana 
restoranda akşam yemeğinde canlı müzik ve Beach Bar’da akşam yemeğinden sonra, 
lobide canlı piyano müzik mevcuttur. 
Çocuk animatörlerimizin eşliğinde çocuklarınız çocuk oyun alanında değişik 
faaliyetlere katılabilirler; Mini Disco, yüz boyama, bahçe oyunları ve resim yapmak 
gibi. Ayrıca çocuklar için özel bir çocuk havuzumuz mevcuttur. 

 

 

 
Tenis 
 
Kalifiyeli öğretmenimizle bir tenis maçın tadını çıkartın. 3 suni çim kortumuz 
profesyonel bir tenis okulu tarafından işletilmektedir. 
 

  

 
 
KONFERANS SALONLARI 
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Mar Room  

 
Maris Room 

 
Grand Hall 

 
Konferans 
salonu adı  
 

Genişlik Uzunluk Yükseklik Alan Tiyatro 
düzeninde 
kapasite 

Parlamento 
düzeninde 
kapasite 

Banket 
düzeninde 
kapasite 

        
Mar Room  10.75m 6.85m 2.40m 53 m² 35 20 - 
Maris Room 6.70m 10.70m 2.40m 55 m² 35 20 - 
Grand Hall 21.30m Round 2.95m 390 m² 350 160 160 
Foyer  6m 14m 2.95m 53.70 m² - - - 

 
Alışveriş Merkezi: 
                                   

 
Kuyumcu 

 
Mini Market 

 
Butik 

 
Kuaför 
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SEZON SAATLERİ 

D-Resort Grand Azur Marmaris Tüm yıl açıktır.  
 
Otele Giriş Saati: 14:00  
Otelden Çıkış Saati: 12:00  
  
KONSEPT  
 
Yarım pansiyon (HB) 
Tam Pansiyon Plus (FB+) 
 
ÇOCUK POLİTİKASI 
 
D-Resort Grand Azur her yaş grubundan  çocuk ağırlamaktadır 
 
Azur Spa, 12 yaş ve üzeri misafirleri kabul etmektedir. Azur Spa’da 12 ve 16 yaş arasındaki çocuklar için sunulan bakım önerileri, yalnızca 
misafirlerin ebeveynlerinin eşlik etmesi şartıyla geçerlidir.  Soyunma odaları , ısıtılmış alanlar ve diğer spa alanlarının kullanımı 16 yaş ile sınırlıdır. 
 
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 Grand Azur, Doğuş Grubu bünyesindedir. Doğuş Grubu 1951 yılında kurulmuş ve Türkiye’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 ve enerji olmak üzere yedi 
sektörde faaliyet göstermektedir.  
 
 
 
DESTINASYON HAKKINDA  
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Marmaris & İçmeler. 
Marmaris 1980’lerdeki yoğun inşaat yapımından sonra 30-40 sene öncesinin küçük balıkçı kasabası Marmaris’inden çok az eser kaldı. Marmaris dağların denizde kesiştiği iki set arasında olağanüstü konumu nedeniyle hala 
cazibesini korur. Physkos, Saranda, Amos ve Loryma gibi antik kalıntılara yakındır. Büyük ve hareketli şehrinden sadece 8 km uzaklıkta içmeler bulunmaktadır. Çam ormanları ile kaplı bu cennet, Akdeniz ve Ege denizlerinin 
her ikisinin bütün atmosferi ile aşılanmış, muhteşem Toros Dağları’nın arka eteklerinde yer almaktadır.  Bu zeytin ve bal üreten topluluğun yaşadığı yer aynı zamanda sadece burada ve Kaliforniya’da yetişen ve en iyi oksijen 
üreten ağaç olan Günlük ağacına ev sahipliği yapmaktadır. Bu bitki ve hiç bozulmamış ormanlar ve sahiller (Mavi Bayrak çevre ödülü almıştır) canlandırıcı bir sahil tatili için en uygun imkanları sunmaktadır. 
 
 
Orhaniye & Kızkumu 
D-Resort Grand Azur Marmaris'ten 21 km uzaklıkta, Loryma yarım adasının üzerinde uzun yeşil dağların arasında balıkçı teknelerinin yatlar ile birlikte bulunduğu masmavi bir deniz ve Orhaniye yatıyor. Orhaniye bir insanın 
gerçekten de su üzerinde yürüyebileceği 600 metrelik kıyı kordonuna sahip güzel Kızkumu ile tanınır. Körfezden uzanan alçak kum kara parçası üzerinde bileklerinize kadar gelen suyla birlikte yürürken suyun üzerinde 
yürüyormuş hissine kapılabilirsiniz. Geleneksel bir halı fabrikası ve bir şelale bölgedeki diğer yerel turistik mekanlardır. Rodos Şövalyeleri tarafından kullanılan bir kale , antik bir kilise ve marina bölgenin diğer ilgi çekici 
özellikleridir. Orjinal adı ‘’Kırvasil’’ olan ve geçmişi 3. Yüzyıla’ a kadar uzanan Orhaniye Köyü, Olta balıkçılığı için elverişli olan ve  körfezin ortasında bulunan korsan adası ile fotoğrafçılar ve video kamera meraklıları için ilginç 
manzaralar sunacak , dalış, sualtı balıkçılığı ve tırmanma gibi aktivite meraklılarının beklentilerini yerine getirecek bir deniz kıyısına sahiptir. 
 
Osmaniye 
Osmaniye D-Resort Grand Azur Marmarıs’e 20 km uzaklıkta doğa üstünlüğünün yer aldığı bir köydür. Bölgedeki çam ormanlarının bolluğu bal üretiminin köyün  ana sektörü olmasına yol açmıştır ve çam balı için dünya 
çapında bir üne sahip olduğu söylenmektedir. Bölgenin doğasındaki zenginliği biyolojik çeşitliliği kuşlar, böcekler gibi birçok sayıda hayvana barınak sağladığı anlamına gelir. Köy ayrıca elma, erik, zeytin, üzüm ve armut gibi 
bir çok meyve ağacı çeşitleri ile çevrilidir. 
 
 
Selimiye 
Selimiye D-Resort Grand Azur Marmaris’ten yaklaşık 35 km uzaklıkta körfez boyu uzanan çarpıcı bir tatil beldesidir. Sahil yürüyüş yolu şehir boyunca uzanır  ve deniz kenarında  rahatlatıcı bir yürüyüşe çıkmanızı sağlar. 
Bölgenin taze balık hizmeti vermesiyle ünlenen çok sayıda harika restorantlarının önünden  yürüyebilirsiniz. Israrla tavsiye edilen Sardunya Restoran Türkiyenin dört bir yanından gelen turistler tarafından ziyaret 
edilmektedir. Kasaba geleneksel ahşap tekne yapımı konusunda yerel pazarda güçlü bir üne sahiptir, bu yüzden şehrin içindeki yolda bir kaç metre mesafe aralıklarla geleneksel yöntemlerle inşa edilen massif ahşap tekneleri 
göreceksiniz. Ayrıca taze incir, badem ve diğer güzellikleri küçük yerel dükkanlardan satın almak için bakınabilirsiniz.Ayrıca Selimiye ziyaretinize ait hediyelik eşyalar için çok sayıda kaliteli sanat ve zanaat atölyeleri 
bulabilirsiniz. Selimiye’de plaj bulunmadığınında belirtilmesi gerekir. 
 
Taşlıca 
Taşlıca D-Resort Grand Azur Marmaris’e yaklaşık 42 km uzaklıkta Bozburun yarımadasının son köyüdür, yarımadanın sonunda süzülen bu köy üç tarafını çevreleyen deniz ile  muhteşem bir panoramik manzaraya sahiptir. 
Taşlıcadan 4 km uzaklıkta eski bir Karya yerleşimi olan Pheonix’in kalıntıları görülebilir. Köyden eski şehir kalıntılarına doğru giderken eski patikanın kenarında antik mezar kalıntılarına rastlayabilirsiniz. Şehrin akropolü Aşar 
tepesinin en üst kısmındadır. Hiç bir dalganın giremeyeceği kadar dar girişli olan Serçe (Sparrow) Limanı Türkiyenin en korunaklı yeri olup , görülmek için köyün en iyi manzaraları arasında yer almaktadı. 
 
Turgut 
Turgut, tarihi geçmişini korumuş, doğal alanlarına el değmemiş, güzelliğini korumayı sağlamış D-Resort Grand Azur Marmaris’e 30 km uzaklıkta bulunan bir köydür.Bölge, 6 metre yükseklikten düşen eski bir şelale ile 
ünlüdür, şelalenin çevresi ‘arctiidee’’  (Kaplan güvesi) türünün yetişme alanıdır. Köyden şelaleye giden yaklaşık bir km lik yolun sağındaki yamaçta antik bir yapının izlerini farketmek mümkündür. Buranın Savaşçı Diagoras 
mezarlığı olduğuna inanılmaktadır. 

 

 Marmaris & Içmeler  Orhaniye & Kızkumu   Osmaniye  Selimiye  Taşlıca 

http://www.dresortgrandazur.com.tr/
mailto:reservation@dresortgrandazur.com.tr


   
 
    Cumhuriyet Bul. No: 17 48700 Marmaris | Muğla | TÜRKİYE  T: +90 252 417 40 50 F: +90 252 417 40 60  

                                                            www.dresortgrandazur.com.tr | reservation@dresortgrandazur.com.tr 

 
 

 
 
Akyaka & Gökova  
Türkiye’nin Güneybatısında, Gökova körfezinin doğu ucunda bulunan Akyaka D-Resort Grand Azur Marmaris'e 32 km uzaklıktadır. Kuzeyde yaklaşık 1000 m yüksekliği ile Sakartepe ve güneyde Gökova Ovası (cennet ovası) 
ıslak arazileri ile sınırı olup, çok çeşitli yaşam türleri, özellikle su kuşları ile ziyaretçileri büyüler. Ziyaretçilerin çoğunluğunu buraya çeken Akyaka’nın doğal güzelliği, ıslak topraklardaki yaşam çeşitliliğinin zenginliğidir ve 
bunların arasında türü nerede ise tükenmekte olan balıkçı Avrupa su samuru  (lutra lutra) bulunur. Kış aylarında göçmen kuşlar, flamingolar hatta göç eden pelikanlar dahi biraz şans yardımı ile gözlemlenebilir. Kristal 
temizliğindeki suyu ile Kadın Azmak’ının kıyısında bulunan balıkçı restoranlarında hazırlanılıp sunulan taze yakalanmış balıklar Türkiye’deki gurmeler tarafından iyi bilinmektedir. 
 
 

Bayır 
Dağ Köyü olan Bayır, köy meydanında caminin yanında duran eski bir çınar ağacı ile ünlüdür ve D-Resort Grand Azur Marmaris’ten 25 km uzaklıktadır. Yerel halkın “3 kez etrafında dolaşırsanız ömrünüzü uzatmanızı sağlar’’ 
dediği ağacın yaklaşık olarak 2300 -2500 yaşında olduğu söyleniliyor ve uzun ömürlülüğü ve büyük bir gövdeye sahip olması ile sembol haline gelmiştir. Bayır ayrıca Smyrna antic kenti üzerinde yer alır. Şu an caminin 
bulunduğu yerde , bugün hiç bir izine rastlanılmamakla  beraber sağlık tanrısı Asklepios için adanmış bir tapınağın bulunduğuna inanılıyor. Akropol köyün kuzeydoğu tarafında yaklaşık olarak iki km veya 30 dakikalık bir 
yürüyüş mesafesi uzaklığındadır. Yol boyunca şehir surlarının kalıntılarını , bazı mezar taşlarını ve yapıları görmeniz mümkündür. 
 
Bozburun 
Bozburun, D-Resort Grand Azur Marmaris’e yaklaşık 42 km  uzaklıkta yer alan sakin bir beldedir. Çoğu insan Bozburun’a yat veya gulet ile gelir ki bu durum sürpriz olmamalıdır çünkü burası dünyaca ünlü ağaçtan yapılan 
hafif armalı çift direkli Türk Guletlerinin yüz yıllardır kullanılan eski gelenekler ile üretildiği bir yerdir. Bozburun modern hayatın baskılarından kurtulmak için harika bir yerdir. Bu sakin kasaba, eski uygarlıkların mirası, güzel 
koylar ve körfezleri ile kutsanmıştır. Bozburun yakınlarında ve Asar tepesinin üzerinde Larymna şehir kalıntıları bulunmaktadır. Bu tepeye tırmanmak yaklaşık 45 dakika sürer, çevredeki şehir surları ile mezar kalıntılarını 
burada bulabilirsiniz. Tepeden yakındaki Yunan adalarını görebilirsiniz. 
 
Datça & Knidos 
Knidos Datça’da yeralır ve D-Resort Grand Azur Marmaris’e yaklaşık olarak 100 km uzaklıkta bulunan antik bir yerleşim alanıdır. Knidos antik çağda bilim , mimari ve sanat açısından oldukça gelişmiş bir şehir olmuştur. Bu 
tarihi kentin en güzel yanı , burada bulunan mevsimleri ve saati gösteren güneş saatidir. En çekici turistik özelliği Afrodit Tapınağıdır ve  Knidosun en yüksek noktasında yer alan ve hala kullanılan Apollon Tapınağı bölgenin 
en şaşırtıcı tarihi yerlerden biridir. 
 
Datça denildiğinde ziyaret etmek için başka bir yer de, bölgenin tipik mimari özelliklerini sergileyen güzel eski taş evleri olan Eski Datça dır. Kızlan ve yel değirmenleri bölge için bir sembol haline gelmiştir ve Eski Datça ile 
Hızırşah köyleri arasında bazı seramik üreticilerinin kalıntıları vardır. Milattan Önce 4. Yüzyılda da çalıştığı var sayılan ve  Selçuklular döneminden miras kalan camiinin restore edilmiş halini burada bulabilirsiniz. 
 
Hisarönü 
Hisarönü D-Resort Grand Azur Marmaris’ ten 21 km uzaklıkta dağların eteğine sırtını yaslayarak kıyıya doğru uzanan küçük sevimli bir köydür. Buranın Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi zamanında bulunduğu söylenilir. 
Yunanlıların yaşadığı zamanlardaki ismi Erene idi .Bizans Roma ve Osmanlı dönemlerinde bu bölgenin temiz denizi ve çevrenin olağanüstü yeşilliklerinin birçok rahatsızlık için iyi olduğuna inanılırdı ve bu sebeple bölgede 
kurulmuş bir çok eski hastane kalıntıları hala daha görülebilmektedir. 
 

 

 
Akyaka & Gökova  

 
 Bayır  Bozburun  Adatça & Knidos  Hisarönü 
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