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YENİ YIL BÜYÜSÜNÜ MANDARIN ORIENTAL BODRUM’DA YAŞAYIN! 

 

Cennet Koyu’nun olağanüstü doğası içinde konumlanan, zeytin ağaçları ve çam ormanlarıyla çevrelenmiş 

Mandarin Oriental, Bodrum, yeni yıla şehrin stresinden uzakta,  keyifli bir tatil ile girmeyi tercih eden 

misafirlerine özel bir program hazırladı.  

Ege Denizi’nin göz alıcı manzarasına sahip otelin iki gece konaklamalı yeni yıl kutlama paketinde, kahvaltı, 

zengin lezzetlerden oluşan gala yemeği, 1 Ocak sabahı yeni yıl brunch’ı ve sürpriz ikramlar da bulunuyor.  

Misafirler, Mandarin Oriental, Bodrum’a geldikleri anda odalarında makaron, çikolata, narlı lokum gibi özel 

lezzetler ve bir şişe şampanya ile karşılanıyor. “Hoş geldiniz” kokteyli de gala yemeği öncesinde misafirleri 

bekleyen sürprizler arasında. Lüks resort otelin konukları 31 Aralık gecesi gala yemeğinin keyfini yaşarken 

bir yandan da Ayhan Sicimoğlu Latin All Stars Band’in dinamik müzikleriyle eğlenceli dakikalar geçiriyor. 

Yemek sonrası ise gecenin ritmi Ayhan Sicimoğlu Latin All Stars Band’in yeni yıla özel DJ performansı ile 

sabaha dek devam ediyor.  

Balo Salonu’nun çok özel dekore edileceği yeni yıl gecesinde misafirlere özel olarak sunulacak beş aşamalı 

gala yemeği, şefin ikramı olan yeşil zeytin ezmesi üzerinde Ege Denizi Ahtapot ile başlıyor. Terrine, Tavada 

Mühürlenmiş & Trüf Mantar Aromalı Kaz Ciğeri ve Sıcak Elmalı Kıtır Bricoh Ekmek bu özel menüde leziz 

başlangıçlar arasında yer alıyor. Ara sıcaklarda ise Safranlı Kereviz Köpüğü ve Maskulin Yaprakları ile 

sunulan İstakoz ve Deniz Taraklı Tian dikkat çekiyor. Marine edilmiş kış meyveleri ve dondurulmuş malt 

şarabıyla hazırlanmış sorbenin ardından farklı damak tatlarına hitap etmek üzere misafirlere üç ana yemek 

seçeneği sunuluyor. Glaze Çeri Domates, Sote Ispanak & Havyarlı Beurre Blanc Sos ile birlikte servis edilen 

Levrek, balık severler için mükemmel bir seçim yaratıyor. Ana yemek menüsünde yer alan bir diğer lezzet, 

Balkabağı Püresi, Karamelize Havuç, Morel Mantar Sos ile sunulan Dana Kaburga. Ana yemekteki son 

seçenek ise Kızarmış Karnabahar ve Körili Kök Sebze Köpüğü ile Kış Sebzeli Ravioli. Bu özel menüyü 

Burbon Aromalı Beyaz Çikolatalı Dondurma ve Orman Meyveli Sos ile hazırlanmış Valhrona Çikolata 

Tutkusu taçlandırıyor.  
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Ayrıca gecenin ilerleyen saatleri için mercimek çorbası, ızgara sucuk ekmek, tavuk dürüm, dana şiş ile taze 

naneli ayrandan oluşan gece atıştırmalıkları da dikkat çeken lezzetler arasında yerini alıyor. 

Mandarin Oriental, Bodrum’da konaklama olmadan, yılbaşı akşam yemeğinde yer ayırtmak isteyen 

misafirler de düşünülmüş. 5 aşamalı gala yemeği ve gece atıştırmalıklarından oluşan menüsü ile. 

Mandarin Oriental, Bodrum, Noel heyecanını otelde yaşayacak misafirleri için de özenle hazırlanmış 

alternatifler sunuyor. 24 Aralık akşamına özel oluşturulan 5 aşamalı menü ya da 25 Aralık günü servis edilen 

öğle yemeği, otel misafirlerine unutulmaz bir Noel yemeği deneyimi yaşatıyor. Noel ruhunu hissettirecek 

aile oyunları ve çocuklar için özel olarak sunulan sürpriz Noel hediyeleri Mandarin Oriental, Bodrum 

misafirlerini bekliyor. Aynı zamanda Noel boyunca Mandarin Bar’da Noel Kokteyl menüsü ve sıcak şarap 

mevcut. 

 

Mandarin Oriental, Bodrum Hakkında  

Bodrum Göltürkbükü Cennet Koyu'nda, 600 dönümlük alanda konumlanan Mandarin Oriental, Bodrum, 

misafirlerine Ege Denizi’nin nefes kesen manzarasını sunuyor. Zeytin ağaçları ve çam ormanlarıyla 

çevrelenmiş, tamamı güneşlenme alanı, teras veya balkonlara sahip, çoğunda özel bahçe veya sonsuzluk 

havuzu bulunan 109 misafir odası ve süitleriyle resort otel, Bodrum Yarımadası’nın en geniş metrekareli 

konaklama alanına sahiptir. Mandarin Oriental, Bodrum yenilikçi ve farklı damak tatlarına hitap ederek, 

seçkin lezzetler sunan 10 restoran ve barı ile beğeni kazanmaktadır. Resort’ta, Mandarin Oriental Hotel 

Group’un ödüllü spa konseptleri ve imza terapileri ile sağlıklı yaşam programları sunan, 2.700 metrekare 

alana sahip bir spa merkezi de yer almaktadır. Mandarin Oriental, Bodrum, iki plajı ve etkinlik alanlarıyla 

seyahat tutkunlarına sofistike ve dingin bir atmosfer sağlamaktadır. 
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