HOTEL LİDYA SARDES THERMAL & SPA; Antik Sardes kentine ve Kurşunlu Kaplıcaları’na
açılan konumuyla huzurlu ortamı, çam ormanlarıyla çevrili doğal güzellikleri, muhteşem
antik Lidya tarihi, zengin termal kaynakları ve misafirlerine evlerindeki konforu yaşatan
konsepti ile kişiye özel termal dinlenme merkezidir.Özel tasarlanmış mimarisi ile antik
Lidya dokusunu hissedebilir; Faustina SPA Merkezinin sakin, dinlendirici, egzotik
ortamında bedeninizi ve zihninizi size özel terapilerimizle canlandırabilirsiniz.
Vücudunuzdaki enerji akışını Bali’li masözlerimizin geleneksel Uzakdoğu teknikleri ile
harekete geçirebilir, kükürtlü kaplıcalarımızın şifalı suyu desteğinde beden ve ruh
sağlığınızı zinde tutabilirsiniz.
Ulaşım:HOTEL LİDYA SARDES Thermal & SPA Nisan 2008 tarihinde açılmıştır. Salihli şehir
merkezine 2 km, İzmir’e 80 km, Hava Limanına 107 km uzaklıkta bulunmaktadır. İzmir ve
Manisa’dan Salihli’ye her yarım saatte bir karşılıklı otobüs seferi yapılmaktadır. Ayrıca,
İstanbul, Ankara ve Antalya’dan sabah ve akşam saatlerinde, doğrudan, karşılıklı sefer
yapan otobüslerle Salihli’ye ulaşma seçeneği de vardır. Manisa – Denizli otobüsleri de
Salihli’den geçmektedir. Avrupa ülkelerinin pek çoğundan Uluslar arası İzmir Adnan
Menderes Hava Limanına direkt uçuşlar mevcuttur. Diğer ülkelerden ise Uluslar arası
İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden İstanbul’a, oradan da iç hat uçuşları ile İzmir’e ya
da otobüsle direkt Salihli’ye ulaşılabilir.

Bahçe Suit Odalarımız

* 80 m2 Genişliğindeki Dublex Bahçe
Suitlerimiz 1 yaşam alanı, 1 yatak odası, 1
banyo, 1 mutfak ünitesi, 1 balkon, 1 çatı
pencereli oda dan oluşmaktadır.
* Banyosunda Jakuzi bulunmaktadır.
* Ücretsiz çay ve kahve ikramı.
* Toplamda 23 adet Dublex Bahçe Suit
odamız bulunmaktadır.

* 55 m2’ lik genişliğindeki Bahçe Suit
odalarımız 1 yaşam alanı, 1 yatak odası,
1 banyo, 1 mutfak ünitesi ve 1 balkondan
oluşmaktadır.
* Banyosunda Jakuzi bulunmaktadır.
* Ücretsiz çay ve kahve ikramı.
* Toplamda 46 adet Bahçe Suit Odamız
mevcuttur.

Kral Dairesi
* 40 m2 den oluşan dairemiz 1 yaşam
alanı,1 yatak odası,1 banyodan
oluşmaktadır.
* Banyosunda jakuzi olup, odada meyve
sepeti, şarap ve özel ikramlar
bulunmaktadır.
* Toplamda 2 Adet kral dairesi
bulunmaktadır.

Corner Odalarımız
* 28 m2 genişliğinde olan corner
odalarımızdır .
* Bir oda içerisinde oturma grubu ve
yatak ünitelerinden oluşmaktadır.
* Odada ücretsiz çay ve kahve ikramı.
* Toplamda 4 adet corner oda
bulunmaktadır.

Standart Odalarımız
* 21 m2 genişliğindeki odalarımızda, hem
modern dekorasyon teknikleri uygulanmış
hem de rahatınız düşünülerek
tasarlanmıştır.
* Sigara içilmeyen odalar misafirlerimizin
tercihlerine sunulmuştur.
* Odada ücretsiz çay ve kahve ikramı.
* Otelimizde 44 adet standart oda
bulunmaktadır.

Ücretsiz SPA Hizmetleri

• 1 Adet Termal Havuz(Karma)
• 1 Adet Termal Havuz (Bayan)
• 1 Açık Havuz
• 1 Açık Çocuk Havuzu
• 2 Adet Türk Hamamı
• Sauna
• Buhar Odası
• Şok Duşlar
• Kar Çeşmesi
• Fıtness Center

Termal Suyun Özellikleri:
Anılan kaynak toplam 2431.57 mg/L mineralizasyonu olan, sodyum bikarbonatlı,
flolürlü(1,6mg/Lt) termomineralli sudur. Kurşunlu Jeotermal alanı ,Türkiye ‘nin 15 önemli
jeotermal alanından birisidir. Alanda üretilen jeotermal akışkan, kaplıca
uygulamaları dışında Salihli ilçe merkezinde yaklaşık 4000 konutun
ısıtılmasını sağlayan Salihli jeotermal merkezi ısıtma sistemi enerji kaynağını
oluşturmaktadır. Termal sular bu uygulamaların yanı sıra tarımsal alanda sera
ısıtmacılğında da kullanılmaktadır. Termal suların kaynak ve kuyu çıkış sıcaklıkları 50 ila
114 ‘C debileri ise 20/80 L/s arsında değişmektedir. İnceleme alanı içerisindeki termal
sular mevcut kimyasal analiz sonuçları değerlendirildiğinde A/H sınıflamasına göre NAHCO3 tipindedir. Kimyasal özellikleri ; Kalsiyum sülfatlı, bikarbonatlı ve hidrojen sülfürlü
sudur. Fiziko kimyasal özellikleri ; Ph 5.8 , toplam mineralizasyon sıcaklık 52-96 ‘C’dir

Termal Su Hangi Hastalıklara İyi Gelir?
* ORTOPEDİK SEKELLER: Bel ve boyun ağrıları,kırık
sonrası hareket kısıtlıkları,siyatik, tendinitler (tendon
iltihabı),artrozlar(eklem kireçlenmeleri).
* ROMATİZMAL HASTALIKLAR: Romatoid artrit,
Osteoartrit
(kireçlenmeler),yumuşak
doku
romatizmaları,spor sakatlıkları,diz,kol,bel, adele ve
eklem ağrıları.
*
NÖROLOJİK
SEKELLER:
Bel
ve
boyun
fıtıkları,inmeler(felç).
* PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIKLAR: Böbrek,idrar
yolları ve bazı kadın, hastalıkları,hemorit (mayasil).
* DERMATOLOJİK HASTALIKLAR: Akne (sivilce),Sedef,
egzema, uyuz, nörodermitler, dermatozlar.

Ücretli Spa Hizmetleri
Faustina Spa Masaj Rituelleri
• Olıvos Aromaterapi Masajı
• Tmolos Anti-stress Masaj
• Klasik masaj
• Medikal Sırt Masajı
• Reflexoloji Ayak Masajı
• Volkanik Taş Masajı
• Olympos Derindoku Masajı
• Otantik Bali Ritueli
• Otantik Thai Ritueli
• İndıan Baş Masajı
• Gymnasıum Hamam Ritueli
• (Geleneksel Kese+Köpük Masajı)
• Sultan Masajı ( 4 el masajı )
• Hücre Yenileyici Face Masaj
• Antı-Selülit Masajı

Faustina Spa Vücut Ritueli
• Deniz Tuzu Peelingi
• Antı-Selülit Kahve Peelingi
• Zeus Yosun Vücut Bakımı
• Çamur Vücut Bakımı

Faustina Spa Termal Bakım
Ritüelleri
• Faustina Termal Aile Suitleri
• Kaıkos Yosun Banyosu
• Paktalos Deniz Tuzu Banyosu
• Kleopatra Süt Banyosu
• Aromatik Bitki Banyosu

Talat Zurnacı
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Kybele Restaurant

* Sabah kahvaltıları ve akşam yemeklerimizin açık büfe olarak sunulduğu
Kybele, adını mitolojide doğayı, canlılığı, bereketi ve bolluğu simgeleyen ana
tanrıçadan almıştır.
* Türk mutfağı ve yöremizden değişik lezzetlerin yanı sıra dünya mutfaklarından da
örnekler sunduğumuz Kybele Restaurant 350 kişi kapasiteyle hizmetinizdedir.
* Yemeğinize eşlik edecek alkollü – alkolsüz içecek menülerinde, seçkin markalar tercih
edilmiştir.
Kahvaltı : 07:00 – 10:30
Akşam : 18:30 – 21:00 (Kış Saati)
Akşam : 19:00 – 21:30 (Yaz Saati)

Kybele Teras Restaurant

* Muhteşem havuz ve ova
manzarasıyla canlı müzik eşliğinde,
keyifli bir akşam geçirmeniz için
hizmetinizde.
* Yeni Menüsü ve hizmet anlayışı ile
huzurlu bir ortamda sevdiklerinizle
güzel anlar geçirmeyi ilke
edinmiştir.
* Gerek geleneksel Türk
içeceklerini gerekse dünyaca bilinen
içki ve kokteylleri keyifle
yudumlayabileceğiniz Kybele Teras
‘da 24 saat kesintisiz hizmet
sunmaktadır.

Tesiste geçirdiğiniz her anın keyfini çıkarmanız için size şık ve konforlu mekanlar sunuyor.
Gerek geleneksel Türk içeceklerini gerekse dünyaca bilinen içki ve kokteylleri keyifle
yudumlayabileceğiniz Elektrum Bar, 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır.
Elektrum barın terasında gün batımını izlemeden tatilinizi tamamlamamanızı öneriyoruz.
Elektrum terasta Gediz Ovası ve Bintepeler ufkunda batan güneşin kızıla boyadığı
gökyüzünün altında akşam yemeği öncesi aperatifinizi alabilir, internette günlük işlerinizi
yaparken kahvenizi yudumlayabilirsiniz.
Tv’de sevdiğiniz bir diziyi seyrederken özel kav nefis bir şarabın tadına bakmak isterseniz,
Elektrum barın tecrübeli personeli size hizmet etmekten keyif duyacaktır.

