


Shades of green and blue



TOTAL 
    ESCAPE

Adını, eşsiz deniz manzarası ve yemyeşil 
doğasından alan Hapimag Sea Garden 
Resort Bodrum’a hoşgeldiniz. Gökova’nin 
mucizevi güzellikteki üç cennet koyuna 
hakim konumu, doğal ve konforlu dizayn 
edilmiş 285 odası ve profesyonel servisiyle 
5 yıldızlı bir deneyime hazır olun. 



IN THE 
HEART OF 
NATURE



eş duyunuza hitap eden Hapimag Sea Garden Resort 

Bodrum’da, gerçek doğanın tam kalbindesiniz! 

Bir yanınızda yemyeşil çam ormanlarının harika 

kokusuyla ılık rüzgarı ve Ege Denizi’nin göz alıcı turkuaz 

yansımaları; diğer yanınızda profesyonel bir deneyim sunan 

“Sea Garden Gastro Team” imzalı unutulmaz bir lezzet yolculuğu.

İsviçre markası olmanın getirdiği güveni Türk misafirperverliği ile 

harmanlayarak misafirlerine sunmayı misyon edinmiş Hapimag 

Sea Garden Resort Bodrum, 191.000 m2 alana sahip eşsiz

tabiatıyla, profesyonel su sporlarından çocuk klubüne, yogadan 

mavi yolculuğa kadar her türlü aktiviteyi deneyimleyebileceğiniz 

bir çeşitlilik sunarak yediden yetmişe herkesin aradığı, 

uzun süre akılda kalacak bir tatil vadediyor.



“Gastro journey from 
local to global”

Sea Garden Gastro Team

GASTRONOMİ



“Signature tastes 
        a unique experience”

El değmemiş bir koyda, yemeği 

sanata dönüştüren Laguna Lounge, 

modern dizaynı ve muhteşem 

gün batımı manzarasıyla, 

Hapimag Sea Garden Resort’un 

“signature restoran”ı 

ünvanını taşıyor.

Laguna Lounge’ta cezbedici kokteyllerle 
başlayan akşamlar, zengin ve renkli 
a la carte mönüsü sayesinde unutulmaz 
bir lezzet yolculuğu ile devam ediyor. 
Dünyanın dört bir yanından gelen geniş 
misafir profilindeki herkesin deneyimlemek 
istediği geleneksel tatları; “Yöreselden 
Evrensele” uzanan modern pişirme 
teknikleriyle sunuyor.

Ruhunuzu dinlendiren bir manzarada, aşık olunacak tatlar: 

Laguna Lounge





Bodrum ruhunu yaşatan 

Mini Bodrum Sokağı’nda yer alan, Türk ve 

dünya mutfağından seçkiler sunan Merhaba 

Restaurant, sağlıklı ve taze salatalar, nefis 

makarnalar, ızgaradan çıkmış muhteşem 

etler ve özenle hazırlanmış tatlılarıyla sürpriz 

lezzetler deneyimlemeye davet ediyor.

Merhaba Restaurant



Grill GardenLavanta Restaurant

Adını mis kokulu lavanta bahçesinden alan 
Lavanta’da günler taptaze bir kahvaltı büfesi 

ile başlıyor. Öğle ve akşam yemeklerinde 
uluslararası ve yöresel lezzetlere 

ev sahipliği yapan açık büfesi ile günün
her öğününde unutulmaz bir lezzet 

deneyimi yaşatan Lavanta, ara öğünlerde 
sunulan aperatif mini büfeleriyle gün boyu

uğrak bir nokta oluyor. Geç kahvaltı sevenler 
veya öğle yemeğinde hafif ve sağlıklı 

atıştırmalıklar tercih edenler 
için Lavanta’da her zaman 

çok sayıda seçenek bulunuyor.

Eşsiz bir deniz manzarası karşısında, 
enfes mezeler ve hemen ardından gelen 
muhteşem ızgaralar… Grill Garden kumsalda 
yer alan konumuyla hem ışıl ışıl, masmavi 
deniz manzarası ile hem de misafirlerine 
sunduğu harika lezzetlerle kalpleri fethediyor.

Chacha Restaurant

Meksika’nın en bilinen lezzetlerinden 
biri olan Fajita’yı Sea Garden’da 
denemeye hazır mısınız? 

Sıcacık tortilla eşliğinde renkli biberler,
özel baharatları ve enfes soslarıyla 
ChaCha, Mini Bodrum Sokağı’nda 
Meksika rüzgari estiriyor.



Sunset Bar gün boyu içecek servisinin yapıldığı, 
yeni dizaynı ve sahilde yer alan eşsiz konumuyla 
Gökova’nın masmavi sularıyla günbatımının eşsiz 
renklerini bütünleştiriyor. Size, içkinizi yudumlarken 
bu manzaranın keyfini yaşamak kalıyor.

Lobby Lounge muhteşem doğa manzarası 
eşliğinde günün her anı servis veriyor. Burada size 
içeceğinizi yudumlarken kitabınızı okuyarak 
dinlenebileceğiniz huzurlu bir ortam sunuluyor.

Smash Bar Mini Bodrum ruhunu yaşatan atmos-
feriyle, bir yandan lezzetli kokteyllerinizi yudumlarken, 
diğer yandan Agora Sahnesi’nde canlı müzik eşliğinde 
dans edebileceğiniz enerjik bir buluşma noktası 
sunuyor.

Club Laguna otantik atmosferiyle gece 23:00’dan 
itibaren canlı DJ performansı ile sabahın ilk ışıklarına 
kadar dans ve müziğe hız kesmeden devam etmek 
isteyenleri sınırsız eğlenceye çağırıyor.

Eğlence noktaları



Boutique products
Daima doğallığın izinde...

ge’nin masmavi kıyısında, Gökova Körfezi’nin en güzel 

köşesi Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da başlayan 

bir hikaye bu...

Yemeğe ve ürüne olan tutkumuz bize her zaman ilham veriyor. 

Bire bin veren Ege’nin bereketli topraklarında yetişmiş, güzel olduğu 

kadar doğal, doğal olduğu kadar lezzetli ürünleri yerel üreticilerden 

topluyor sizlere ulaştırıyoruz.

Biz yöresel ürünlerin sağlıklı ve lezzetli olduklarına inanıyor, topraktan 

mevsiminde elde ettiğimiz ürünleri geleneksel yöntemlerle hazırlayıp, 

kendi bahçemizde yetişen soğuk sıkım usulü elde ettiğimiz 

zeytinyağımız ve bahçemizde yetiştirdiğimiz taze sebze ve 

baharatlar ile harmanlayıp pişiriyoruz.

Bu eşsiz coğrafyanın dışına çıkmadan, bu toprakların bereketini 

keşfetmeniz için “Sea Garden Gastro Team” olarak sizi butik 

ürünlerimizi deneyimlemeye davet ediyoruz. 

Bizim sırrımız da bu; İşimizi aşkla yapıyoruz.

      Orhan Demirok

      Executive Chef



DENEYİMLER



Hapimag Sea Garden Resort’un su sporları merkezi, 

deniz tutkunlarını Gökova’nın masmavi sularında 

profesyonel bir deneyime davet ediyor. Rüzgar 

sörfünden su kayağına, katamarandan stand-up 

paddle’a kadar bütün su sporlarını profesyonel  

eğitmenler eşliğinde deneyimleniyor.

Su Sporları



Yoga Çeşitlerimiz

Hatha Yoga
Fiziksel zindelik ve zihinsel denge- 
mizi geliştiren Hatha Yoga birbirini
tamamlayan farklı enerjilerin denge-
lendiği, fiziksel farkındalığın yüksek 
olduğu, yumuşak akış içeren bir 
seanstır.

Çocuk Yogası
Sorumluluk duygusuyla birleşen, 
bireysel ve eşli egzersizlerden 
oluşan bir hareketler bütünü olan 
çocuk yogasının çocuklarda denge 
gelişimine destek olmak, konsan- 
trasyon ve odaklanmayı arttırmak, 
zihni rahatlatmak, çocukların 
kendilerini ifade etmelerine yardımcı 
olmak, hayal güçlerini geliştirmek ve 
yaratıcılıklarını arttırmak, aynı 
zamanda beden ve zihin olarak 
güçlü bireyler olmalarına rehberlik 
etmek gibi faydaları vardır.

Pilates
Joseph Pilates tarafından kasları 
güçlendirmek, esnekliği arttırmak 
ve vücudun genel sağlığını 
iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş 
bir egzersiz sistemidir.

yoga&pilates
Beden ve zihin disiplinini aynı anda ilgilendiren kadim felsefe yogayı, doğanın 
sesleri eşliğinde deneyimlediniz mi? Bedeninizi bir araç olarak kullanıp, manevi kapıları 
açabildiğiniz yoga seansları, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un doğasında bir 
öze dönüş yolculuğu vadediyor.

Yoga & Pilates



Knidos Sağlık ve Güzellik Merkezirelax nidos Sağlık ve Güzellik Merkezi, otantik dizaynı ile beden ve ruhun 

ihtiyacı olan tüm enerjiyi sunuyor. Sauna, Türk hamamı, çeşitli 

masaj ve uygulamalar, vücut bakımı, aromaterapi ve Knidos uzman 

ekibi tarafından hazırlanan çeşitli programların yanı sıra günlük egzersizler 

ve fitness merkezi ile tatil boyunca zindeliğe davet ediyor.



Mini Bodrum

Bodrumun 
ruhunu 
yaşamaya 
hazır mısınız?

Misafirlerini lezzet yolculuğuna çıkaran eşsiz restoran

alternatifleri, begonvillerle süslenmiş dekoru, arrnavut 

kaldırımı sokakları ve farklı alışveriş noktaları ile 

Bodrum’u adeta otelin içerisinde yaşatan 

Mini Bodrum Sokağı günün her saati canlı bir 

buluşma noktası vadediyor.

mini bodrum



Hapi Kids

Mutlu çocuklar,
      mutlu tatiller

Mutlu Çocuklar Mutlu Tatiller !
Hapimag Sea Garden Resort Bodrum doğadan ilham alan 

çeşitli aktiviteler, gösteriler, olimpiyatlar, hazine avı, 

korsan günü gibi oyunlar, köy gezisi, mini disko etkinlikleri 

ile küçük misafirlerinin tatillerini unutamayacakları 

bir anıya dönüştürüyor. 



Aktiviteler

Deneyimli eğitmenler eşliğinde birçok 

spor alternatifi ile tatil ritminizi yükseltin! 

Yüksek enerji gerektiren sporlardan, düşük 

tempolu sporlara kadar birçok seçenek sunan 

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, 

misafirlerini yeni deneyimlere davet ediyor.

• Mavi yolculuk

• Dalış okulu

• 2 tenis kortu ve tenis dersleri

• 2 squash kortu 

• Basketbol, voleybol, mini futbol

• Bisiklet kiralama

• Doğada yürüyüş turları

• Masa tenisi

• Yüzme dersleri

• Aerobik, su jimnastiği

activities



DÜĞÜN VE DAVETLER

Inspired by fairy tales



weddings
“Evet’’ demek için doğru yerdesiniz. 

Fonda yemyeşil bir çam ormanı ve turkuaz mavisi 

bir deniz, kumsalda hayatınızı birleştireceğiniz 

kişiye doğru yürürken, hep hayal ettiğiniz 

masalınız gerçeğe dönüşüyor.

Masallardan
	 	ilham	aldık...



TOPLANTILAR

Natural partner 
        of your success



Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, ikisi otel 

bölümü, biri tatil köyü bölümünde olmak üzere 

toplam üç adet ferah ve donanımlı toplantı salonu 

ile iş toplantıları, seminer ve konferanslar, 

resepsiyon ve resmi ziyafetler için yaratıcı 

alternatifler sunuyor.

successful
meetings



ODALAR



Ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi için tüm detayların 

düşünüldüğü konforlu odalar ve süitlerde her gün zinde 

başlıyor. Doğadan ilham alarak tasarlanan iç ve dış dizayna 

sahip odalar ve balkonlarda güneşli bir güne başlayabilir, 

günün tatlı yorgunluğunu attıktan sonra unutulmaz 

bir geceye hazır olabilirsiniz.

Doğal olarak konforlu...





285 oda

Bahçe ve Deniz Manzaralı 
262 Standart Oda 
Alan: 31 m2, 
Kapasite: 2 yetişkin, 1 çocuk/bebek
Özellikler: 1 yatak odası, balkon, 
küvet veya duş & WC, merkezi 
klima, ücretsiz mini bar (bira, su ve 
meşrubatlar), dijital kasa, LCD/Uydu 
TV, telefon, saç kurutma makinesi, 
makyaj aynası, çay & kahve set up 

Bahçe ve Deniz Manzaralı 
20 Aile Odası 
Alan: 62 m2

Kapasite: 3 yetişkin, 1 çocuk/bebek 
veya 4 yetişkin
Özellikler: Bağlantılı 2 yatak odası, 
2 balkon, 2 banyo, küvet veya duş & 
WC, merkezi klima, ücretsiz mini bar 
(bira, su ve meşrubatlar), dijital kasa, 
LCD/Uydu TV, telefon, saç kurutma 
makinesi, makyaj aynası, çay & kahve 
set up 

Deniz Manzaralı 3 Süit
Alan: 62 m2

Kapasite: 2 yetişkin, 1 çocuk/bebek 
veya 3 yetişkin
Özellikler: 1 yatak odası, 1 oturma 
odası, balkon jakuzi ve duş & WC 
özel banyo malzemeleri, Merkezi 
klima, ücretsiz mini bar (bira, su ve 
meşrubatlar), dijital kasa, LCD/Uydu 
TV, telefon, saç kurutma makinesi, 
makyaj aynası, çay & kahve ve özel 
karşılama ikramları

*2 adet engelli odası / Bina girişleri 
ve yollar tekerlekli sandalyeye uygun 
genişliktedir.

Sunset Bar
Servis Saatleri: 11:00 – 00:00 
Konum: Hotel plaj
Konsept:  Ultra Herşey Dahil 

Al Mare Bar
Servis Saatleri: 10:00 – 00:00 
Konum:  Hotel plaj
Konsept:  Ultra Herşey Dahil 

Lobby Lounge
Servis Saatleri: 24 saat 
Konum:  Hotel lobi
Konsept:  Ultra Herşey Dahil
*Alkollü içecekler gece 02:00’ye 
kadar servis edilmektedir. 

Laguna Bar
Servis Saatleri: 19:00 – 00:00 
Konum: Laguna Lounge
Konsept:  A la carte

Smash Bar
Servis Saatleri: 19:00 – 00:00 
Konum: Mini Bodrum
Konsept:  Ultra Herşey Dahil 

Yerli ve yabacı Premium
içecekler, lüks içkiler Ultra Herşey 
Dahil kapsamında değildir.
Mini Bar: Bira, su ve
meşrubatlardan oluşmakta olup Ultra 
Herşey Dahil konsepti dahilinde her 
gün bir defa yenilenir. 

Lavanta Restaurant 
Mutfak:  Açık büfe 
Öğünler: Sabah kahvaltısı, öğle 
ve akşam yemeği, ara öğünler
Konum: Hotel ana bina
Konsept:  Ultra Herşey Dahil 

Merhaba Restaurant
Mutfak: Türk ve Akdeniz 
Öğünler: Akşam yemeği 
Konum: Mini Bodrum
Konsept: A la carte

Laguna Lounge
Mutfak: Akdeniz 
Öğünler: Akşam yemeği 
Konum: Hotel havuz bölgesi
Konsept: Signature a la carte

Grill Garden The Beach BBQ
Mutfak:  Türk ve akdeniz 
Öğünler:  Akşam yemeği 
Konum:  Tatil köyü plaj bölgesi
Konsept:  A la carte

Chacha
Mutfak: Meksika #onlyfajitas
Öğünler: Akşam yemeği 
Konum: Mini Bodrum
Konsept: A la carte

A la carte restaurantlarda 
Ultra Herşey Dahil konsepti geçerli 
değildir, ekstra kullanıma tabiidir. 
Otelin belirlemiş olduğu bazı  a la
carte restoranlar için misafirlerimize, 
konaklama yaptıkları her 5 gece için 1 
adet kullanım voucher’ı ücretsiz olarak 
verilmektedir. Tüm restaurant, bar, gece 
klubu ve servis noktalarının açılış kapanış 
tarih ve saatleri ile servis verme durumları 
sezonlara göre değişiklik gösterebilir; 
haftanın belirli günleri veya özel organi-
zasyonlar için kapatılabilir.

Otel, tatil köyü ve «silence beach» 
olmak üzere 3 ayrı koy mevuttur
Ultra Herşey Dahil konsepte dahil 
servisler otel plajında geçerlidir. 

Havuzlar 
Adet: 2
Derinlik: 1,40 m
Alan: üst havuz 126 m2 / alt havuz 
275 m2

Konum: Otel plaj bölgesi
Saatler: 09:00 – 19:00

Çocuk Havuzu
Adet: 1
Derinlik: 45 cm
Alan: 7 m çapında yuvarlak havuzdur
Konum: Otel çim alanda çocuk 
kulübü içerisinde
Saatler: 09:00 – 19:00
Su Kaydırağı: Çocuk havuzu 
içerisinde bir adet

Kapalı Havuz
Adet: 1
Derinlik: 1,40 m
Konum: Knidos Health & Wellness 
Saatler: 10:00 – 18:00

Mini Club  04 – 07 Yaş
Maxi Club  08 – 11 Yaş
Youth Club  12 – 16 Yaş

Su Sporları*
Dalış Okulu*
Tenis Kortları*
Masa Tenisi
Squash*
Bisiklet Kiralama*
Doğa Yürüyüş Turları
Açık Otopark
Knidos Health & Wellness*
Plaj ve havuzlarda havlu, şemsiye, 
şezlong
Kuru Temizleme*
Doktor* (talep edilmesi durumunda)
Oda Servisi*

*Ücretli servisler 

Galata Toplantı Salonu
Konum: Hotel
Alan: 230 m2

Karaada Toplantı Salonu
Konum: Hotel
Alan: 120 m2

Orak Suite Toplantı Salonu
Konu: Tatil Köyü
Alan: 130 m2

Düğün organizasyonları için düğün 
kataloğumuzu inceleyebilirsiniz. 

Tesis Konumu:
Yalıçiftlik, Bodrum

Uzaklıklar:
Havaalanı: 45 km, 40 dk.
Şehir Merkezi: 17 km, 15 dk

Aktivite ve Diğer Hizmetler

Toplantı ve Davetler

Genel 

Odalar Restoranlar Barlar Plajlar ve Koylar

Çocuk Kulübü



HAPIMAG 

Sea Garden Resort Bodrum

Yalıçiftlik Mahallesi, 

48400 Bodrum, Muğla, 

www.hapimagseagarden.com

Tel: +90 252 311 13 20

hapimagseagarden

seagardenbodrum

hapimagseagardenhotel


