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KAYAKÇILARA ÖZEL

Kış Günlerinin Keyifli Adresi

KIŞ AYLARININ GELMESIYLE BIRLIKTE KAYAK TUTKUNLARININ DA MACERALARI BAŞLADI. BAŞTA
ULUDAĞ OLMAK ÜZERE BIRÇOK OTELE EV SAHIPLIĞI YAPAN KAYAK MERKEZI, ÖZELLIKLE HAFTA SONU
TATILCILERININ TERCIHI OLUYOR. BOF HOTEL ULUDAĞ SKI&CONVENTION RESORT, GEREK SUNDUĞU
HIZMET VE GEREKSE KONUMU ILE DIKKAT ÇEKEN OTELLERIN BAŞINDA GELIYOR.

Uludağ 2. Oteller Bölgesi’nde konuşlanan ve

bu yıl kapılarını hizmete açan Bof Hotel Uludağ
Ski&Convention Resort piste sıfır konumu ile kayak tutkunlarının tercih ettiği otellerin başında
geliyor. Bölgenin en yeni tesisi olma özelliğine
de sahip olan Bof Hotel Uludağ Ski&Convention
Resort, Uludağ’ın eşsiz bitki örtüsü ve doğal güzelliklerinin içinde misafirlerine unutulmaz bir
tatil deneyimi sunuyor. Bu arada, sadece kış aylarında değil yılın 12 ayı boyunca hizmete açık olduğunu belirtelim. Dolasıyla kış aylarında kayak
sporları yapıldığı gibi yaz aylarında da ATV Safari, Jeep Safari ve Trekking turu yapmak mümkün.
2016 yılının başında kapılarını açan ve ‘Tam
Pansiyon’ konseptiyle hizmet veren Bof Hotel
Uludağ Ski&Convention Resort ‘Standart’, ‘Junior Suite’ ve ‘Family Suite’ oda tiplerine ek olarak ‘Presidental Floor’ ile bölgenin en farklı oteli
olma özelliğini de taşıyor. Bir ‘Presidential Suite’, üç adet ‘Junior Suite’, 10 adet ‘Family Suite’
ve 153 adet standart odasıyla toplam 167 adet konaklama kapasitesine sahip olan otel konuklarının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir donanıma da sahip.
Bof Hotel Uludağ Ski&Convention Resort’ün
en beğeni toplayan alanlarının başında Türk ve
Dünya mutfaklarından lezzetler sunulan La Cabana adlı restoranı geliyor. Bu restoranın en dikkat çeken özelliği diğer otel restoranlarının aksine standart kahvaltı hizmetinin yanı sıra bir
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de ‘geç kahvaltı’ hizmeti sunuyor. Akşam yemeği ile yetinmeyenler de bu arada gece saat 00.00
ila 01.00 arasında ‘gece çorbası’ içebiliyor. ‘A’la
Carte’ hizmeti sunan restoranın dışında dileyenler 200 kişilik açık ve 200 kişilik kapalı alanı olan
ve şömine başında keyif sürmenizi sağlayacak
Skyfall Cafe’nin özel menüsünü tercih edebilir.
Uludağ’ın artık bir klasik haline gelen vazgeçilmezi sucuk ekmeği, bu menünün içinde yer alan
lezzetlerin başında geliyor. 24 saat hizmet veren
Şömine Bar ise sıcacık bir ortam sunuyor. Akşamüzeri çayına düşkün olanlar eşsiz Uludağ manzarasına sahip olan Patisserie’de görsel bir şova
şahit olabilirler.
Bof Hotels Uludağ Ski&Convention Resort
bünyesinde restoran ve kafelerin dışında aynı
zamanda çeşitli büyüklük ve özelliklerde altı adet
toplantı salonu da yer alıyor. Salonlar 10’dan 600
kişiye kadar hizmet verebiliyor. Otel bünyesinde
yemekli düğün ve özel organizasyonlar da düzenlemek mümkün. ‘Bof Event Hall’da 450 kişilik,
yemekli servis hizmeti veriliyor. Üç ayrı cepheden gün ışığı alan Vista Hall ise 200 kişilik toplantı ve yemek organizasyonuna ev sahipliği yapabiliyor.
Kayak ya da snowboard yapıp yorgunluğunu
üzerinden atmak isteyenler ‘Fitness Center’ bünyesinde hizmet veren masaj hizmetinden yararlanabilir. Spor salonunun dışında bu bölümde Türk
Hamamı, sauna, Fin Hamamı ve jakuzi yer alıyor.

Kayak Odası: Tesis bünyesinde
bulunan kayak odasından
kayak ekipman ve elbiselerinizi
kiralayabilir, özel eşyalarınızı
size özel emanet kasalarına
bırakabilirsiniz. Direkt piste ulaşım
avantajı ile eğlence ve spora kolay
erişimin keyfini sürebilirsiniz.
Kayak Okulu: Uzman kayak
öğretmenlerinden istediğiniz
branşta ders alabilirsiniz. Özel
ve grup ders seçenekleriyle
en uygun eğitim ile kayağa
başlayabilirsiniz.
Pist&Lift : Kayak odasından direkt
olarak 2. Bölge pistlerine çıkarak,
ortak kart sistemindeki liftler ile
Uludağ genelindeki pistlerde
kayak yapılabilir.
www.bofhotels.com

