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The Secret  of 
Dionysos...







 S P E C T A C U L A R Atmosphere



THE 
SECRET OF 
DIONYSOS...
Built on top of a jaw-dropping canyon overlooking 
the Bay of Kumlubük on the Bozburun Peninsula, 
Dionysos welcomes you with its remarkable 
nature and panoramic sea view from virtually 
every perspective.

The buildings blend naturally into their surroundings 
and are spread out in a village style across the 
mountain with a choice of rooms, cottages and 
private pool villas. Viewing Dionysos from the sea,
it appears to have been there for centuries. 
Viewing the sea from Dionysos, you feel immortal...

Dionysos’un Sırrı...
Bozburun Yarımadası’nın gözalıcı güzellikteki 
heybetli kanyonunun tam üstünde yer alan 
Dionysos, her açıdan benzersiz bir deniz ve doğa 
manzarasına sahip Kumlubük Koyu’nda 
karşılıyor konuklarını. 

Doğayla bütünleşmiş eşsiz bir mimariye sahip olan 
Dionysos’a denizden baktığınızda sanki yüzyıllardır 
buradaymış gibi hissedersiniz. Dionysos’tan denize 
baktığınızda ise, sanki ölümsüzmüş gibi...                   

A livingMuseum







Bozburun 
Peninsula
The craggy mountainous Bozburun Peninsula is the 
real hidden Turkey. Almost a living museum, 
it provides an insight into life in rural Turkey. Even 
in the peak of summer, its beaches and interiors 
remain peaceful. It has an incredible amount to 
offer, with wonderful diverse scenery and a colourful 
culture. Heavily wooded mountains plunge down 
to a scattering of coastal villages and beaches. 
Remote ancient sites such as Amos, Loryma and 
Knidos wait to be explored...  

This region provides an opportunity to experience a 
taste of the real, rural Turkey.

Bozburun Yarımadası
Sarp dağları ve ormanlarıyla neredeyse yaşayan 
bir müzeyi andıran Bozburun Yarımadası, 
gizli kalmış pek çok plaj ve koyla bezelidir.  

Doğanın bir armağanı gibi uzanan bu yarımada,  
eşsiz güzelliğiyle yaz mevsiminin en yoğun 
zamanlarında bile huzurunu ve sakinliğini korur... 
Loryma, Knidos, Amos gibi antik kentlere de 
ev sahipliği yapan ve renkli bir kültürel mirasa 
sahip Bozburun Yarımadası sizi eşsiz bir doğa ve 
tarih yolculuğuna davet ediyor.



H E A V E N L Y     Nature...
 



Nature...



Peaceful





W H E R E  T H E
  heart  is... 



   Wonderful   
scenery



ACCOMMODATION
Dionysos is designed in a village style spread across 
the mountainside and consists of 43 units. 
All have private terraces with magnificent sea views.

Konaklama
Dağların yamacında doğayla bütünleşmiş bir köy 
gibi tasarlanan ve birbirinden öze otel odası, apart 
ve havuzlu villalardan oluşan Dionysos’un 
43 ünitesinin tümü, muhteşem deniz manzaralı 
teraslarına açılır...



Magnificent   
View







O N E  F I N E

 Dine





Colourful Culture 



Natural Cuisine

Food 
& wine 
The special menu serves every aspect of 
modern & traditional Turkish cuisine, using our 
home grown produce in our two restaurants, whose 
chefs have been trained by Didem Şenol 
(Time out Award for Top Istanbul Chef 2010) 

At the center of mother nature, a magical journey 
of tastes awaits...

Yeme & İçme
Modern ve geleneksel Türk mutfağının en güzel 
örnekleriyle hazırlanan Dionysos menüsü, 
kendi çiftliğinde doğal olarak yetiştirilen ürünlerle, 
ödüllü şef Didem Şenol tarafından eğitilmiş 
şeflerimizin mutfağından masalarınıza sunulur... 

Doğanın kucağında, büyülü bir lezzet 
yolculuğuna davetlisiniz...







R E L A XBreathe.Repeat.





SPA 
& Wellness
The special treatments offered at Dionysos are 
designed to make you feel balanced, revitalised 
and grounded. As you let go, you’ll find yourself on 
the same frequency with nature...

Spa & Wellness
Dionysos’un çok özel bakımları, yaşam dengenize 
yeniden kavuşarak, yenilenmiş ve enerji ile dolmuş 
hissetmeniz için tasarlandı. Kendinizi sonsuz 
rahatlığın kucağına bıraktıkça, doğayla aynı frekansta 
buluştuğunuzu fark edeceksiniz...



Let  go...



Feel 
Balanced





T H E  S E A





A road 
of sea...
Meander from bay to bay on our elegant vessel 
that has been imaginatively crafted from 
a traditional lifeboat.

The boat and accompanying boatman are shared 
between just a few guests spending the day idly 
exploring the local coastline, stopping to swim, 
walk and relax on a beach or the boat as you prefer.

Beach
Our complimentary shuttle will take guests to 
the Kumlubük Yacht Club, where they can enjoy the
beach and their extensive Turkish and Chinese menus. 
Our boat will also depart from the Kumlubük Yacht Club.

Denizden bir yol...
Orijinal filikalardan Dionysos misafirleri için özel 
olarak tasarlanmış teknelerimizle büyüleyici 
Bozburun koylarında dolaşırken, denizin masmavi 
beşiğinde salınabilir, kıyısında dinlenebilir ya da 
seyrine dalabilirsiniz...

Plaj 
Ücretsiz servisimiz, konuklarımızı masmavi denizin 
kıyısında boylu boyunca uzanan plaja ve hem Türk 
hem de Çin mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini 
tadabilecekleri Kumlubük Yat Kulübü’ne götürür. 
Eşsiz koyları gezebileceğiniz teknemiz de 
Kumlubük Yat Kulübü’nden yola çıkar.



Exquisite    

Events...



Exquisite
EVENTS... 
Weddings 
Intimate, luxurious tailor-made weddings in a 
unique, enchanting setting for a maximum of 80 
guests, or simplify your wedding planning by opting 
for one of our packages. 

Celebrations
Whatever the occasion, Dionysos is the perfect 
place to enjoy a celebration with friends and 
family. Let our team tailor an event that suits your 
needs and requirements and make it an indulgent, 
memorable occasion that you will cherish forever. 

Conferences / Team building retreats
Dionysos offers indoor and outdoor 
conference facilities. Let us arrange your next 
meeting in unique, restful surroundings full of 
positive energy.

Team building activities can be arranged and 
used to break up the conference programme with 
something fun and social. They help to get your 
employees working more efficiently together and 
will not only boost morale, but also help to improve 
communication, strengthen relations and motivate 
teams within the workplace.       
For more information or a quote, please contact 
us on: events@dionysoshotel.com.tr

Düğünler 
Büyüleyici bir ortamda, 80 misafir kapasiteli 
düğününüzü hayallerinizdeki gibi organize edebilir 
veya özel paketlerimizden birini seçerek bu 
benzersiz günü birlikte planlayabiliriz.

Kutlamalar 
Kutlayacağınız şey ne olursa olsun Dionysos, 
arkadaşlarınızla ve ailenizle kutlamanın tadını 
çıkarmak için mükemmel bir yer. Ekibimizle birlikte 
ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize uygun bir 
etkinlik planlayabilir ve sonsuza dek hatırlayacağınız 
unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. 

Konferanslar / Takım etkinlikleri 
Dionysos’un sunduğu kapalı veya açık konferans 
salonlarında, tüm toplantılarınızı pozitif enerjiyle dolu 
eşsiz ve dinlendirici bir ortamda düzenleyebiliriz.
Konferans programınıza eğlenceli ve sosyal bir ara 
vermek istediğinizde Dionysos’un tüm olanakları sizi 
bekliyor. Bol oksijen, birbirinden lezzetli yemekler ve 
muhteşem manzaramız, her türlü iletişim becerilerini 
güçlendirecek eşsiz bir ortam sağlar.        
Daha fazla bilgi veya fiyat teklifi için lütfen bize 
ulaşın: events@dionysoshotel.com.tr



The same 
frequency with 

nature...




