“Otel Konforunda Bakım Merkezi”
“Care Concept In Hotel Concept”

OTEL KONFORUNDA
BAKIM MERKEZİ
40 yıldan bu yana hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmamız bu birikim ve tecrübelerine, 2018 yılı itibariyle sağlık ve bakım hizmetini de ekleyerek sektörün lider firmalarından biri olmayı
kendine hedef olarak belirlemiştir.
Bu doğrultuda kurulan MELMİRA bakım hizmetleri, sakin bir
atmosfer sunan eşsiz yetenekli bir bakım ve rehabilitasyon merkezidir.
Bizler, sizin için güvenilir bir çözüm ortağıyız. Kendiniz veya
sevdikleriniz için istediğiniz hayatı anlıyor ve biliyoruz. Bu nedenle
yaşamak istediğiniz hayatı rahat, konforlu ve keyifli hale getirmek
için sağlıklı yaşam merkezini yarattık.

HOTEL COMFORT
CARE CENTER
Our company, which has been operating in the service sector since 40 years, has set its goal to be one of the leading companies in the sector by adding health and care services to its knowledge and experience as of 2018.
MELMIRA care services, established in this direction, is a
uniquely talented care and rehabilitation center offering a quiet atmosphere.
We are a reliable solution partner for you. We understand
and know the life you want for yourself or your loved ones. So we
created the wellness center to make the life you want to live comfortable, comfortable and enjoyable.

TESİSİMİZ ;

OUR FACILITY;

        İzmir’e 45 dk, havaalanına 25
dk mesafede olup 3000 m2 nin üstünde kapalı alana 5000 m2 nin üstünde açık alana sahiptir.

It is 45 min from Izmir and
25 min from the airport and has a
closed area above 3000 m2 and an
open area above 5000 m2.

•
•
•

yürüyüş yolları,
hobi bahçeleri,
Açık hava spor alanları,

sizi evinizdeymiş gibi hissettirecek
oda dizaynlarıyla, güler yüzlü personeli sizi rahat ettirmek için beklerken, deniz kenarında, mandalina
bahçelerinin arasında, eşsiz Gümüldür doğasını hissettirmek için
hazırız.

• walkways trails,
• hobby gardens,
• Outdoor sports fields,

with room designs that make you
feel at home, we are ready to make
you feel the unique Gümüldür nature, by the Sea, among the tangerine gardens, while the friendly staff
waits for you to make you comfortable.

HEDEFLERİMİZ

OUR AIM

Kaliteli sosyal yaşantının devamının sağlanması amacıyla,
toplumda var olan, yaşlı bakım ve huzurevi anlayışını olumlu yönde
değiştirmek ve huzurlu aile ortamını sunmak temel hedefimizdir.

In order to ensure the continuation of quality social life, it
is our main goal to change the understanding of aged care and
nursing home that exists in the community in a positive way and to
provide a peaceful family environment.

Konuklarına teknolojinin en üst olanaklarını sunarak hizmet
verecek olan tesis, sektöre ilkleri yaratmak ve öncülük etmek için
var olacak.
Tesis sakinlerinin olgun yaşta, bir arada ve huzur içinde yasamaları için aralarında kurmaları amaçlanan sosyal ilişkileri kolaylaştırıcı ortamlar sağlanacaktır.
Tesisin, kendisinin dışındaki çevre ile yürüteceği toplumsal
ilişkiler, gündelik yaşantının temel bir ögesi olarak dikkate alınacaktır.

The facility, which will serve its guests by offering the highest possibilities of technology, will exist to create and lead the
industry firsts.
In order for the residents to live at a mature age, together
and in peace, environments that facilitate the social relations that
are intended to be established between them will be provided.
The social relations that the facility will conduct with the
environment other than itself will be considered as a fundamental
element of everyday life.

Tesis Oda Tipleri

TEK KİŞİLİK ODALAR

SINGLE ROOMS

Akıllı kapı kilit sistemi, Motorlu 3 hareket
mekanizmalı yataklar, Split klima, merkezi sistem
ısıtma, WiFi, uydu TV, miniBar*, çay kahve seti, Acil
durum Hemşire Çağırma sistemi, saç  kurutma
makinesi, direkt hatlı telefon sistemi, tüm zemin
seramik kaplıdır. Tamamı balkonsuz olan odalar
pencere koruma sistemli olup, tümü ̈ bahçe ve deniz manzaralıdır.
Tek kişi sürekli konaklama yanında bir geçici refakatçi için uygundur.

Smart door lock system, motor motion
mechanism 3 beds, central air conditioning, central heating, WiFi, satellite TV, a minibar* tea and
coffee kit, emergency Nurse calling system, hair
dryer, direct-dial telephone system, all floors covered with ceramic tiles. The rooms are all without
balconies and have window protection system
and all have Garden and sea views.
The single person is eligible for a temporary chaperone alongside permanent accommodation.

ÇİFT KİŞİLİK ODALAR

DOUBLE ROOMS

Akıllı kapı kilit sistemi, Motorlu 3 hareket
mekanizmalı yataklar, Split klima, merkezi sistem
ısıtma, WiFi, uydu TV miniBar*, çay kahve se@,
Acil durum Hemşire Çağırma sistemi, saç  kurutma makinesi, direkt hatlı telefon sistemi, tüm
zemin seramik kaplıdır. Tamamı balkonsuz olan
odalar pencere koruma sistemli olup, tümü bahçe
ve deniz manzaralıdır.
İki kişi konaklamaya yada 1 misafir ve 1
kalıcı refakatçiye uygundur.

Smart door lock system, motor motion
mechanism 3 beds, central air conditioning, central heating, WiFi, satellite TV, a minibar* tea and
coffee se@, emergency Nurse calling system, hair
dryer, direct-dial telephone system, all floors covered with ceramic tiles. The rooms are all without
balconies and have window protection system
and all have Garden and sea views.
Two persons are eligible for accommodation or 1 guest and 1 permanent companion.

ÇİFT KİŞİLİK BALKONLU ODALAR
Akıllı kapı kilit sistemi, Motorlu 3 hareket mekanizmalı yataklar, Split klima,
merkezi sistem ısıtma, WiFi, uydu TV miniBar*, çay kahve se@, Acil durum Hemşire
Çağırma sistemi, saç kurutma makinesi, direkt hatlı telefon sistemi, tüm zemin seramik kaplıdır. Odalar pencere koruma sistemli olup, tümü bahçe ve deniz manzaralıdır.
İki kişi konaklamaya yada 1 misafir ve 1 kalıcı refakatçiye uygundur.
̈
Tümü Balkonludur.

SUİT ODALAR
1+1 oda yerleşimi, Akıllı kapı kilit sistemi, güvenlik kasası, Motorlu 3 hareket
mekanizmalı yataklar, her iki odada da Split klima, merkezi sistem ısıtma, WiFi, uydu
TV miniBar*, çay kahve se@, Acil durum Hemşire Çağırma sistemi, saç kurutma makinesi, direkt hatlı telefon sistemi, tüm zemin seramik kaplıdır. Odalar, pencere koruma sistemli olup, tümü bahçe ve deniz manzaralıdır.
İki kişi konaklamaya ve bir kalıcı refakatçiye uygundur.
Tümü Balkonludur.

DOUBLE ROOMS WITH BALCONY
Smart door lock system, motor motion mechanism 3 beds, central air conditioning, central heating, WiFi, satellite TV, minibar, tea and coffee kit, emergency
Nurse calling system, hair dryer, direct-dial telephone system, all floors covered with
ceramic tiles. The rooms have window protection system and all have Garden and
sea views.
Two persons are eligible for accommodation or 1 guest and 1 permanent
companion. All Have Balconies.

SUITE ROOMS
1+1 room layout, Intelligent door lock, safety deposit box, mechanism, motion, motor 3 beds, air conditioning in each room, central heating, WiFi, satellite TV,
minibar* tea and coffee kit, emergency Nurse calling system, hair dryer, direct-dial
telephone system, all floors covered with ceramic tiles. The rooms are equipped with
window protection and all have Garden and sea views.
Two people are eligible for accommodation and one permanent chaperone.
All Have Balconies.

HİZMETLERİMİZ

OUR SERVICES

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziyaretimize gelen konuklarımızın bizimle daha fazla vakit geçirebilmeleri
için «Konuk Evi Odalarımız» mevcuttur
Kişisel Asistan ( misafirlerimizin almaları gereken ilaçları, kişisel hijyen gereksinimleri ve bunun gibi bir çok konuyu artık dert etmeleri gerekmeyecek)
Acil durum sistemi ( tüm odalarda acil durum butonları, 24 saat Doktor ve
hemşire hizmeti )
Sağlıklı ve uygun beslenme hizmeti ( doktor ve diyetisyen personelin oluşturduğu menüler ile açık büfe yemek hizmeti)
Fizyoterapi hizmetleri
Yurt içi ve yurt dışı misafir transfer hizmetleri
Kişisel bakım hizmetleri ( desteğe ihtiyaç̧ duydukları tüm alanlarda)
Bölgesel avantajlar kullanılarak kültürel geziler ve turlar düzenlenecektir.
Tesisin bünyesinde müzik resim seramik ve el sanatları çalışmaları düzenlenecektir.
Hobi bahçeleri ve sanat çalışmaları ile misafirlere bir bütünün parçası olma
fırsatı sunulacaktır.
Kafeterya hizmetleri (okuma salonu, oyun salonu, pastane, eşsiz deniz manzarasıyla teras kafeler )
Dış ̧ mekan aktiviteleri, spor alanları, meyve ağaçları arasında yürüyüş yolları,
Berber, Kuaför, Market, Çamaşırhane hizmetleri
Tüm semavi dinler için ibadethaneler.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Our “Guest House rooms” are available so that our visiting guests can
spend more time with us.
Personal assistant (our guests need to take medicines, personal hygiene
requirements and many other issues such as this no longer need to worry
about)
Emergency system (emergency buttons in all rooms, 24-hour doctor and
nurse service )
Healthy and proper nutrition service (open buffet meal service with menus composed of Doctor and dietician staff)
Physiotherapy services
Domestic and international guest transfer services
Personal care services ( in all areas where they need support)
Cultural excursions and tours will be organized using regional advantages.
Music, painting, ceramics and handicrafts will be held on site.
With Hobby gardens and artwork, guests will be offered the opportunity
to be part of a whole.
Cafeteria services (reading room, game room, Patisserie, terrace cafes
with unique sea view )
Outdoor activities, sports fields, walking paths among fruit trees,
Barber, hairdresser, Market, laundry services
Places of worship for all heavenly religions.

SAĞLIKLI BESLENME
HERŞEYDEN ÖCE GELİR

HEALTHY EATING
COMES FIRST.

Ege lezzetlerinin sunulduğu
Ana Restoranımız, açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde eşsiz lezzetler sunuyor.
Farklı konsepte hizmet veren dört kafemiz bulunmaktadır.
Günün yorgunluğunu atacağınız, kitabınızı okuyup, dinlene
bileceğiniz İzmir kafe
Sakin geldiyse «Cafe Ege» de pastanızı yerken, çayınızı yudumlayıp tavla oynayanlara eşlik edebilirsiniz.
Teras kafe de gün batımını izlemek bir başka güzel olsa da,
Roof Kafe, manzarasıyla insanı bir başka büyülüyor.
Sağlıklı bir yemek her şeyden önce gelir.
Kendi hizmetini karşılayamayan misafirlerimiz, Diyet programı uyguluyorlarsa doktor kontrolünde personel tarafından odasında
hizmet verilir, kendi hizmetini alabilecek durumda olanlar ise acık
büfe yemek hizmetlerinden yararlanır.
Tesiste alkolsüz içecek hizmeti sunulmakta olup odalarda
mini buzdolaplarında su ve doktorun izin verdiği içecek grubu (süt,
meyve suyu vb) takviye içeceklerden az 1 çeşit bulunacaktır.

Offering Aegean delicacies
Our main restaurant offers unique delicacies for breakfast,
lunch and dinner as a buffet.
We have four cafes serving different concepts.
Izmir café, where you will relax and read your book.
If it is calm, you can join those who eat your cake at” Cafe
Ege”, sip your tea and play backgammon.
While the terrace café is another nice place to watch the
sunset, the Roof Café captivates you with its scenery.
A healthy meal comes first.
Our guests, who cannot afford their own service, are served
in their room by the staff under the control of the doctor if they are
applying a diet program, while those who are able to receive their
own service benefit from open buffet dining services.
Soft drinks are offered in the facility and there will be less
than 1 type of water in the rooms mini-refrigerators and drinks group
(milk, fruit juice, etc.) supplement drinks allowed by the doctor.

İZMİR
İzmir, hayatın tadını çıkarmayı bilenlerin yaşadığı, büyük şehirlerin karmaşasına tezat, huzurun vücut bulduğu bir şehir. Türkiye’nin üçüncü büyük yerleşimi ve cıvıl cıvıl bir Ege şehri olsa da bir
tatil kasabası sakinliğinde yaşayan İzmir’de hayat aceleye gelmez.
Buna görülecek yerlerini keşfetmek de dahil. Antik dönemden bu yana sayısız kültürü harmanlamış 8 bin 500 yıllık köklü tarihi, sıcak kanlı insanları, her mevsim güneşli iklimiyle bu Avrupai
kenti sadece gezmeyin, yaşayın.
Türkiye’nin en önde gelen turistik merkezleri için bir başlangıç noktası burası. Kentin merkezinden biraz uzaklaşıp tatil
beldelerine yol aldığınızda, kendine has kişiliği ile Ege’nin en güzel
kasabaları ve köyleri sizi bekliyor.
Altın rengi kum plajlar, turkuaz mavisi deniz, nefis koylar ve
plajlar, enfes lezzetler, şahane butik oteller sizi karşılar. Telaş ve
kokuşturmaktan uzak Ege’nin en güzel tatil yörelerinden Çeşme’ye,
Alaçatı’ya, Karaburun, Kuşadası, Foça, Urla yada Dikili’ye gitmek
Meryemana Efes, Selçuk yada Bergama’da tarihi mirası yaşamak
gerekir.

IZMIR
Izmir is a city where people who know how to enjoy life
live, contrasted with the chaos of the big cities, where peace comes into existence. Although Turkey’s third largest settlement and
a vibrant Aegean city, there is no rush to life in Izmir, a resort town
in calm.
That includes exploring your sights. Do not just visit and
experience this European city with its 8 thousand 500-year-old deep-rooted history, warm-blooded people, sunny climate in all seasons, which has blended countless cultures since ancient times.
This is a starting point for Turkey’s most prominent tourist
attractions. The most beautiful towns and villages of the Aegean
are waiting for you when you get away from the centre of the city
and travel to the resorts.
Golden sand beaches, turquoise blue sea, exquisite coves
and beaches, exquisite delights, fabulous boutique hotels welcome you. To go to Çeşme, Alaçatı, Karaburun, Kuşadası, Foca, Urla
or Dikili, one of the most beautiful holiday regions of the Aegean,
far from fussing and stinking, Maryamana must live in the historical heritage of Ephesus, Selçuk or Bergama.

TESİSİN KONUMU

LOCATION OF THE PROPERTY

İzmir Menderes İlçesine bağlı gümüldür turistlik beldesindedir. Çevresi zengin tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri ile gözde bir turizm merkezidir.Tarihin 8.500 yıllık kısmına
şahitlik eden İzmir farklı kültür, dil ve dinden bir çok medeniyetin merkezi olmuştur.
İzmir merkez e 40 dk
Havaalanına 20 dk
Kuşadası’na 25 dk
Çeşme’ye 45 dk
Efes Selçuk a 25 dk

It is located in gümüldür, Izmir Menderes district. It is a popular
tourist destination with its rich historical and cultural heritage and
natural beauty.
Izmir, which bears witness to 8,500 years of history, has been the
center of many civilizations of different cultures, languages and religions.
Izmir central e 40 min
20 min to airport
25 min to Kusadasi
45 min to Çeşme
Ephesus Selçuk a 25 min

0 544 459 97 27
0 232 793 3 793
İnfo@melmira.com.tr / www.melmira.com.tr
Gümüldür İnönü Mah Meryemana Cd No 62 Menderes İZMİR
@melmiraizmir.            #melmiraizmir

