


    3 yıldızdan çok fazlası;
Giritligil ailesinin yaşayan en büyük ferdi 

Ercüment Girtligil tarafından hayata geçirilen  
Giritligil Otel 42 lüks ve ferah odadan oluşmaktadır.  

9 odası superior olan otel, literatüre girmeye değer 
ölçüde özel bir proje uygulanarak hayata geçirilmiştir.  

17. yüzyıl dönemine ait Yaralı Han kalıntıları Anıtlar 
Kurulu ile birlikte yürütülen çalışmalarla konservasyon altına 
alınmıştır.  Kalıntılar üzerine yapılandırılan otelin zeminine  
cam döşenerek misafirlerin bu eşsiz doku üzerinde 
yürümelerine imkan verilmiştir. 

Misafirlerinin güne ilham dolu bir kahvaltıyla 
başlangıç yapması için otelin kahvaltı salonu 14. Yüzyıl 
dönemine ait,  yüzyıllar boyunca Osmanlı Şehzadelerine 
hizmet etmiş Hamam  kalıntılarının üzerinde hizmet 
vermektedir. 

Tarihi eserlerin üzerinde son teknoloji ekipmanlarla 
yapılandırılan otelin odalarında  uluslararası standartlarda 
üretilmiş buklet malzemeleri misafirlere hediye edilmektedir.  
Her oda da usb şarz başlığı bulunmaktadır. Methro Ethernet 
ile çok yüksek hızlı internete sahip tesiste her misafirin kendi 
odasında yalnızca kendi kullanımına yönelik internet vericisi 
vardır, dolayısıyla misafirler kendilerine tanımlanan interneti 
paylaşmak zorunda kalmamaktadır.

Tüm  odalarda led Flat tv'ler , laptop saklayabilen 
güvenlik kasaları, banyolarda dikey jacuziler ve çok daha 
fazlası bulunmaktadır. 

Her odada bitki çayları, hazır kahveler su ısıtma 
cihazı ve su ücretsiz olarak misafirlere sunulmaktadır. 

Şehrin tam kalbinde yer alan otel ile aynı tesiste 
bulunan  17. Yüzyıl dönemine ait taşınmaz kültür 

varlığı olan “Taşfabrika Restoran” mutfağı ve barı ile 
birlikte misafirlerine özel  yemek  ve  müzik 

seçenekleri  sunmaktadır.
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Giritligil Otel'de bilgisayarınızı 
yanınıza almanıza gerek yok; 

 açık olan 'da 
yüksek hızlı bağlantısı, 

, yazıcı ve tarayıcı 
misafirlerimize olarak
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son ses ve ışık sistemleri ile

Akustik yapılmış,
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