Sarot Thermal Park Resort & Spa, Mudurnu'nun muhteşem doğası ve mimarisi
içinde inşa edilmiş bir termal oteldir. Sarot Thermal Park Resort & Spa'da spa küveti
ve iyileştirici termal havuzlar bulunur.

Ayrıca fitness merkezinden yararlanabilir veya
bir masajla rahatlayabilirsiniz.

OTEL ADI

SAROT THERMAL PARK RESORT & SPA OTEL

Konum

ADRES

ILICA KÖYÜ - TAŞKESTİ BELDESİ - MUDURNU / BOLU

ANKARA

240 km

TELEFON

374 424 50 05

İSTANBUL

220 km

FAX

374 424 41 12

BOLU Şehir Merkezi

80 km

İNTERNET

www.sarottermalpark.com

Mudurnu

35 km

E-POSTA

info@sarottermalpark.com

Taşkesti

3 km

AÇILIŞ TARİHİ 2012

ADAPAZARI

85 km

ARAZİ

8500 m2

Akyazı

55 km

ODA

129

Abant

30 km

YATAK

400

Gölcük

97 km

PANSİYON

YARIM PANSİYON - ALKOLSÜZ HERŞEY DAHİL

DİLLER

TÜRKÇE - İNGİLİZCE

FİRMA ADI

SAROT TATİL KÖYÜ VE TURİZM İŞLETMELERİ LTD. ŞTİ.

Yedigöller

120 km

Kartalkaya

110 km

Sünnet Gölü

25 km

Sülüklü Göl

13 km

Engelli
Odası
Standart
Oda
Deluxe
Room
Suit
Room
King
Suit

1 oda / 26 m2
2 kişi konaklama

French bed, halı zemin, saç kurutma makinesi, minibar, şifreli çelik kasa,
LCD TV, digitürk tv yayını, kablosuz internet bağlantısı, kur'an-ı kerim,
seccade, duş teknesi, termal su, çay, kahve ikram seti, yangın uyarı sistemi,
duş teknesi ve diğer kullanım alanların da destek tutacakları

103 oda / 26 - 30 m2
2+2 kişi konaklama

French bed / Twin bed, halı zemin, saç kurutma makinesi, minibar,
şifreli çelik kasa, LCD TV, digitürk tv yayını, kablosuz internet bağlantısı,
kur'an-ı kerim, seccade, küvet, jakuzi, termal su, çay, kahve ikram seti,
yangın uyarı sistemi

21 oda / 45 m2
3+1 kişi konaklama

French bed + sngl bed + sofa bed ve tekli koltuklar, halı zemin, saç kurutma
makinesi, minibar, şifreli çelik kasa, LCD TV, digitürk tv yayını, kur'an-ı kerim,
seccade, kablosuz internet bağlantısı, küvet, jakuzi, termal su,
çay, kahve ikram seti, yangın uyarı sistemi

2 oda / 55 m2
2+2 kişi konaklama

Farklı oturma odası ve yatak odasından oluşan büyük oda, French bed, halı zemin,
saç kurutma makinesi, minibar, şifreli çelik kasa, LCD TV, digitürk tv yayını,
kur'an-ı kerim, seccade, kablosuz internet bağlantısı, küvet, jakuzi, termal su,
çay, kahve ikram seti, yangın uyarı sistemi, çalışma masası

2 oda / 70 m2
2+2 kişi konaklama

Farklı oturma odası ve yatak odasından oluşan büyük oda, French bed, LCD TV,
ebeveyn banyosu, halı zemin, saç kurutma makinesi, minibar, şifreli çelik kasa,
digitürk tv yayını, kur'an-ı kerim, seccade, kablosuz internet bağlantısı, küvet,
jakuzi, termal su, çay, kahve ikram seti, yangın uyarı sistemi, çalışma masası

Yükseklik

4,5 m

Uzunluk

35 m

Genişlik

17 m

Toplam

595 m2

Fuaye

140 m2

Tiyatro Düzeni

500 kişi

U Düzeni

100 kişi

Q Yemek Düzeni

400 Kişi

Toplantı Salonu açılıp kapanabilir paravanla ikiye bölünebilme özelliğine
sahiptir. 400 kisiye kadar Gala yemeği için uygun olup istendiği takdirde
tiyatro düzeninde 500 kişilik toplantı kapasitesine sahiptir.

Teknik Ekipmanlar
Perde, Ses Sistemi, Kürsü, Platform, Flipchart, Mikrofon,
(Kablosuz-Yaka ) Projeksiyon, İnternet Bağlantısı, Dvd, Vcd,

Konaklama sürecinin ilk günü için odalarımızda çay, kahve ikram seti bulunmaktadır.
Ücretsiz hizmetler Açık büfe sabah kahvaltısı, açık büfe öğle yemeği ve açık büfe akşam yemeği, gün boyu su ve açık içecekler, beş
çayı, gece çorbası, açık ve kapalı termal havuzların kullanımı, türk hamamı, sauna, jakuzi ve şok havuzu kullanımı, fitness-center, mini
clup, masa tenisi, bilardo, oyun salonu,Tv ünitesinde lig tv yayınımız vardır.
Ücretli hizmetler Restaurantımızda Ala-carte olarak alınan yemekler, kapalı içecekler, türk kahvesi, minibar kullanımı, sıkma meyve
suları, oda servisi, özel termal havuzlu aile banyoları kullanımı, kese köpük ve masaj hizmeti, çamaşır yıkama ve ütü hizmetleri,
havuzlardaki tüm içecekler.

Restaurant & Cafe
Ana Restaurant
Sabah Kahvaltısı (Açık Büfe)
Öğle Yemeği
Akşam Yemeği (Açık Büfe)
Teras Ala-Carte
Termal Kafe
Coffee Break

Yer altından çıkan, doğanın bize kazandırdığı şifalı sular sağlıklı insanların
bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra belirli hastalıkların tedavisinde
de uzmanlar tarafından önerilmektedir. Başta yanık ve cilt rahatsızlıkları,
romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan kaplıca sularımızın pek çok
hastalığı iyileştirdiği kanıtlanmıştır.
Her yaştan insanın tedavi amaçlı yararlanabileceği kaplıcalarımız kronik
hastalıklara da olumlu neticeler vererek ihtiyaç duyanlara şifa dağıtır.
Kaplıca tedavilerinin iyileştirici etki gösterdiği rahatsızlıklar arasında
eklemlerin iltihapsız hastalıkları, yaşlılık romatizması olarak adlandırılan
osteoartrit, doku harabiyeti nedeniyle oluşan romatizmal hastalıkların yanı
sıra kronik bronşit, alerjik üst solunum yolları gibi solunum sistemi hastalıkları
da bulunmaktadır.
Termal hizmetler açık ve kapalı termal havuzlar, sauna, şok havuzu, jakuzi,
çocuk havuzu, Türk hamamı, özel aile havuzları (rezervasyonlu, termal havuz
ve dinlenme odası), açık ve kapalı alanlarda dinlenme yatakları, serinleme
duşları, Fitness Center, masaj bölümler mevcuttur.

Açık ve kapalı termal havuzlar
Sauna
Şok havuzu
Hiper termal havuz
Jakuzi
Çocuk havuzu
Türk hamamı
Özel aile havuzları (Ücretli)
(Rezervasyonlu, termal havuz ve dinlenme odası)

Açık ve kapalı alanlarda dinlenme yatakları
Serinleme duşları
Fitness-Center
Masaj bölümleri
Termal kafe
Spa hizmeti

Bayan Misafirlerimiz Ve Bay Misafirlerimiz
Ayrı Ayrı Havuz Kullanımı Yapmaktadır...
EVCİL HAYVAN

Otelimize evcil hayvan kabul edemediğimiz için üzgünüz.

ELEKTRİK

220 V

ISITMA

Odalarda zeminden merkezi ısıtma ve merkezi klima mevcuttur.

SİGARA KULLANIMI Sadece açık alanlarda

Otelimizde evlilik cüzdanı şartı
bulunmaktadır...
Tesisimizde Alkol Bulunmamaktadır...

Spa; Spa'nın kökeni Latince'den gelmektedir ve " SANUS PER AQUA " sudan gelen sağlık anlamını
taşır. Spa'nın benzersiz konsepti Dünya'daki farklı yörelerin iyi hissettirme metotlarını bir araya
getirir. Sizi eşsiz bir yolculuğa çıkarırken sağlık, zindelik, estetik ve güzelliğin suyun iyileştirici
gücüyle geri kazanılmasını sağlar...

İsveç
Masajı
40 dk.

Aroma Therapy
Masajı
45 dk.

Reflexology
(ayak) Masajı
30 dk.

Medikal Sırt
Masajı
30 dk.

Parafin Kürü
Bölgesel
20 dk.

Bali
Masajı
60 dk.

Sport
Masajı
50 dk.

Doris Spa
Masajı
90 dk.

Relax
Masajı
50 dk.

Bronz
Masajı
40 dk.

Kese - Köpük
Masajı
25 dk.

Deep sea salt
scrub peeling
20 dak.

Termal çamur
tüm vücut bakımı
20 dak.

Yüz maskesi
(termal çamur)
25 dak.

Yüz maskesi +
Yüz masajı
35 dak.

Parafin el
bakımı
25 dak.

Parafin ayak
bakımı
25 dak.

Göynük ; Tesisimize 42 km. mesafededir,
mevcut durumu ile tarihi dokusu bozulmamış
ender Osmanlı kasabalarından biridir... İlçe
merkezi sit alanıdır... Tarihi dokusu bozulmamış evler, saat kulesi (zafer kulesi), çınar
ağaçları, taş ve dar sokakları, tarihi hamamlar,
Akşemsettin Hazretleri türbesi gezilmesi ve
görülmesi tavsiye edilen yerlerdir...

NÜK
GÖY
.
42 km

Akşemsettin Hz.Tübesi; 1453 yılında İstanbul'un
fethinde Fatih Sultan Mehmet 'in hocası Akşemsettin
Hazretleri olup fetihte büyük katkısının olduğu da
tarihe geçmiştir... Fetihten sonra devlet işlerinden
elini çekmiş ve Göynük' e yerleşerek 15 sene burada
yaşamıştır ve Göynük'te vefat etmiştir...Her yıl mayıs
ayı son haftası Akşemsettin Hazretleri anma günü
programı yapılmaktadır...

AKŞEMSETTİN
HZ. TURBESİ

Sünnet Gölü; Tesisimize 25 km. mesafede
bulunan 1050 m. yükseklikte bulunan gölün
eşsiz manzarası görülmeye değerdir... Göl
çevresinde genç ve yüzlerce yıllık çam
ağaçlarını da görebilirsiniz...

ÖLÜ

TG
NNE

SÜ

.

25 km

Mudurnu; Tesisimize 35 km. mesafededir, tarihi
dokusu bozulmayan evleri, konakları ve taş
sokaklar görülmeye değer güzelliktedir, bu dar
sokaklarda el işi mes, semer, nacak, bakır
işlemeciliği yapılmaktadır...

MUDURNU

35 km.

Abant; Tesisimize Taşkesti orman içi yoldan 21
km., Mudurnu üzerinden 52 km. mesafededir...
1365 m. yükseklikte bulunan krater gölüdür...
Göl eşsiz doğal güzelliklere sahiptir, gölün çevresi 7 km.'dir, yürüyerek yaklaşık 2 saat sürmektedir... Göl çevresinde yürüyüşün yanı sıra fayton
gezileri de düzenlenmektedir, Abant her mevsim
ayrı güzelliklere sahip bir tabiat parkıdır...

ÖLÜ

TG
ABAN

.

21 km

Yedigöller ; Tesisimize 125 km. mesafededir, yedi adet gölden
oluşan Yedigöller milli parkı herkesin mutlaka gidip görmesi
gereken adeta bir saklı cennet köşesidir... Sessiz ve sakin tabiatı,
güzel manzaraları, farklı arazi şekilleri, şelaleleri, yürüyüş yolları,
çeşitli cins ve türde bitki ve ağaçlarla süslü çevresiyle mükemmel
bir piknik, dinlenme, sakinlik, ferahlık, fotoğraf çekme, spor
yapma, imkanları bulunmaktadır...Yedigöller her mevsim ayrı bir
güzelliğe sahiptir, doğallık ve de huzur sizi bekliyor... Yedigöller ;
kayan kütlelerin, vadilerin önünü kapatması ile oluşmuş bir
alandır, göllerin isimleri ; Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl,
Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl 'dür...

YEDİ GÖLLER
125 km.

Seben Kaya Evleri ; Seben ilçemizde birbirine yakın
aralıklarla kayalıklara oyularak yapılmış çok sayıda evden
oluşan küçük yerleşimler bulunmaktadır. En önemlilerinden biri de burada bulunan Kaya evleri (gavur evleri) dir. Bu
evlerin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemektedir.
Sarp kayalıklara ve vadi yamaçlarına oyulmuş bu
mağaralar, küp biçiminde olup muntazam merdivenlerle
birbirine bağlanmış 4-5 katlı binalar şeklindedir.

KAYA
SEBEN İ
EVLER

Şeyh-ül Ümran Türbesi; Ümran Sülüsinin halen Şeyh-Ül Ümran
tepesinde yatmaktadır, mezar taşında bir kitabe yoktur, son zamanlarda bir vatandaşın yeni yazı ile kitabe yazıp, mezarının başına
koyduğu görülmektedir, 2007 yılında 37.'si düzenlenen Şeyh-Ül
Ümran geleneksel anma günü için Türkiye'nin değişik şehirlerinden
15.000 'e yakın ziyaretçi katıldı... Geleneksel olarak düzenlenen
anma günü her yıl Temmuz ayında ilk pazar günü yapılmaktadır...
Taşlıyayla Göleti ; Bolu ili Seben yolu güzergâhında yer alan
gölümüz, ülkemizin turizm açısından önem taşıyan göllerinden bir
tanesidir, Abant Gölü’ün 7 katı büyüklüğünde olan gölümüz doğa
severlerin akınına uğramaktadır.

Akkayalar ; Bolu’nun 10 km. güneybatısında bulunan Çepni
köyündedir, bölgeden çıkan su yaklaşık 20° sıcaklıkta karbonik
asit bakımından zengin bir sudur. Pamukkale ‘de olduğu gibi,
taraçalı bir yüzeyden akan suyun içindeki karbon gazının uçması
sonucu kireç açığa çıkarak, traverten örtüler oluşturmaktadır.
Highway Avm ; Highway Avm dinlenme tesisi, ülkemizin ve
Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş ve eğlence tesisidir.
Alışveriş merkezi bünyesinde, ulusal ve uluslararası 111 seçkin
markayı bulundurmaktadır, 7 ayrı süs havuzu, bölgenin önemli
doğal güzelliği olan Yedigöller’i temsil etmektedir.
14 Burda Avm ; Bolu nun 5 km. batısında bulunan avm 2016
yılında açılmıştır, bir çok ünlü markanın bulunduğu avm’de, cafe &
restaurantlar, sinemalar, çocuk oyun alanları gibi zengin alışveriş
ve eğlence merkezleri bulunmaktadır…

BOLU İLİ, MUDURNU İLÇESİ, ILICA KÖYÜ, KAPLICA (ILICA) HAMAMI
Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Ilıca Köyü, 1 pafta, 101
ada, 210 parselde kayıtlı Osmanlı Dönemi kaplıca
hamamı düz bir arazi üzerine yapılmış olup, üç
tarafı açık, doğu cephesi toprak bir sete dayanmaktadır. Kuzey güney doğrultusunda yapılmış ve
genel olarak dikdörtgen planlıdır. Sarot Kaplıcası
olarak da tanınan hamam; kuzeyde geç dönemde
yapılmış üstü çatılı, zemin katı erkekler soyunmalığı, üst katı pansiyon olarak kullanılan betonarme
bina, bu binadan geçişi olan küçük tek hacim
halindeki kubbeli erkekler bölümü ve güneyde
sonradan eklenti olarak yapılmış iki kubbesi olan
kadınlar kısmından oluşmaktadır. Kuzeyde iki katlı
binanın, erkekler soyunmalık kabinlerinin olduğu
zemin katına batı kenarındaki kapıdan girilmektedir. Bu kısmın güneyindeki küçük koridorun sonunda betonarme yapı ile erkekler hamamına geçilmektedir. Kapı geçişinde kalın duvar görülmektedir. Bu bölüm tek hacimden oluşan erkekler
kısmının sıcaklığıdır. Üzeri sıvalı olan hamamın
duvarları muhtemelen moloz taş örgülüdür.
Hamamın dört iç duvarından kapının bulunduğu
duvar ile doğu ve batı duvarları yuvarlak kemerli
büyük nişler halinde, güney duvarı ise biraz daha
derin eyvan tarzındadır. Niş ve eyvan bölümlerindeki sekiler üzerinde ikişer kurna yer almaktadır.
Güneydeki kaş kemerli eyvan kademeli iki kalın
kemerin birleşiminden oluşmakta ve tonoz
görünümündedir. Kemer ayaklarının duvara
oturduğu yerde pahlı kuşak dolanmaktadır. Bu
kuşak yan nişlerde kesiktir. Altı adet kurnadan
dördü mermer, soldaki niş içindeki iki kurna taştır.
Taş iki kurna değişik kare formlu olup, orijinal

görünümdedir. Diğerleri kübik kaidelere oturtulmuş,
köşeleri tas koymaya yarayan konsollu olup, dairesel
formludur. Ortada içi termal su ile dolu bir kenarı düz,
diğer kenarları çokgen havuz bulunmaktadır. Havuz,
zemin ve sekiler beton mozaik ile kaplıdır. Merkezde üst
örtü kubbe olup, köşelerde kubbeye geçişler pandantifle
sağlanmıştır. Eyvanın iki yanındaki pandantif üstünde
birinde tek, diğerinde iki adet kısa dekoratif kirpi korniş
bulunmaktadır. İçte kubbe ve duvarlarda rutubet, nem
gibi faktörlerden yosunlaşma ve kararmalar meydana
gelmiştir.
Kubbede merkezde bir büyük, bunun etrafında dört
küçük tepe penceresi yer almaktadır. Dıştan erkekler
hamamı kare gövde üzerinde, çokgen alçak bir kasnak ve
üstünde kubbeden oluşmaktadır. Üzeri sıvalı ve boyalıdır.
Kadınlar bölümü girişi batı cephenin güneyinden olup, bu
kısımdaki daha alçak beden duvarlı soyunmalık
kabinliklerinin olduğu bölümden, üstü kubbeli tuvalet ve
temizlik bölümüne ve buradaki bir kapıdan yine üstü
kubbeli hamam bölümüne geçilmektedir. Kadınlar
hamamı zemini, çokgen havuzu ve duvarlarının subasman bölümü mermerle kaplıdır. Muhtarlıktan alınan
bilgiye göre bu bina kuzeydeki pansiyon binası gibi 90’lı
yıllarda betonarme malzemeden yapılmıştır. Kaplıca
hamamının kadınlar bölümünde her hangi bir özellik
bulunmamaktadır.
Pansiyon ve kadınlar bölümü arasında kalmış orijinal
kaplıca hamamının(erkekler bölümü) kitabesi olmayıp,
yapılış tarihi de bilinmemektedir. Osmanlı dönemindeki
kaplıca hamamlarının küçük boyutlu basit bir örneğini
gösteren bir yapıdır. Muhtemelen 15.-16.yy. ait olduğu
düşünülmektedir.

