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NAME OF THE HOTEL
SUHAN CAPPADOCIA HOTEL & SPA
OPENING DATE
2011
CAPACITY
450 Rooms 910 Beds
LOCATION
32 km’s to Nevşehir airport , 68 km’s to Kayseri Airport, 65 
km’s to Kayseri city center, 18 km’s to Nevşehir city center, 
10 km’s to Göreme,  15 km’s to Ürgüp.
LAYOUT
8340 m2 total field size, placed  in Avanos;
21627 m2 indoor size , 4000 m2 garden. 

PENSION
BB; HB; FB; Plus Package for meetings
CREDIT CARDS
Visa, Eurocard, Mastercard,
LIFTS
4 guest elevators; 2 service lifts
NUMBER OF THE FLOORS
6 Floors - 3 Blocks

OTELİN ADI
SUHAN CAPPADOCIA HOTEL & SPA

AÇILIŞ TARİHİ
2011

KAPASİTE
450 Oda 910 Yatak

LOKASYON
Nevşehir Havalimanı 32 km , Kayseri Havalimanına 68 km, 

Kayseri şehir merkezine 65 km, Nevşehir şehir merkezine 18 km, 
Göreme 10 km,  Ürgüp’e 15 km uzaklıktadır.

YERLEŞİM
Avanos ilçesi Kızılırmak kenarında 8340 m2’lik alana kurulu olup;
                                            21627 m2 kapalı alana sahip , ayrıca  

4000 m2 bahçemiz bulunmaktadır. 
PANSİYON

Oda Kahvaltı, Yarım - Tam Pansiyon, Toplantılar için Plus paket.
KREDİ KARTLARI

Visa, Eurocard, Mastercard,
ASANSÖR

4 adet misafir asansörü; 2 adet servis asansörü
KAT SAYISI

6 Kat - 3 Blok



Odalar & Genel Özellikler

Rooms & Specifications

Tüm odalarda uydu yayını,Lcd televizyon, müzik yayını, direkt telefon, dolap, valizlik, makyaj masası, aynası, koltuğu,  

minibar, elektronik kasa,  halı zemin, hilton lavabo, duş veya küvet, saç kurutma makinesi, büyüteç ayna, buklet malzemeleri, 

otomatik yangın alarm ve söndürme sistemi  mevcuttur. 

Türk, Alman, Hollanda, İngiliz, Fransız, Belçika, Moda, Müzik, Spor ve info kanalları ile birlikte toplam 32 TV kanalı 

mevcuttur. (Konaklamada milliyet ağırlığı baz alınarak güncellenebilecek özelliktedir.)

Isıtma, soğutma 24 saat merkezi VRV sistemidir.  Ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti.

Satellite chanells in all rooms, LCD TV, Music channels, telephone, wardrobe, baggage closet, Desk, mirror, chair, minibar, 

safe, carpet floor, built-in wash basin, bathtub or shower, hairdryer, concave mirror, amenities, automatic fire alarm and fire 

extinguisher systems.  
Total 32 TV channels including Turkish, German, Dutch, English, French, Belgium languages, fashion, music, sports and info 

channels. (TV channels can be updated according to guest nationality average.)

24/7 VRV Heating and Cooling systems . Free WI-FI connection.

KONAKLAMA

ACCOMODATION
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Tesiste toplam 426 adet ırmak ve şehir 
manzaralı standart oda mevcut olup; 
max 2 +1 konaklama yapılabilmektedir. 
Oda ölçümü 25 m2 - 35 m2 arasında 
değişmektedir. Bu odalarda 1 adet French 
bed veya 2 adet twin bed mevcuttur. 
Ekstra yatak olarak bazalı single bed 
kullanılmaktadır

Tesiste toplam 12 adet  şehir, bahçe 
manzaralı süperior oda mevcut olup; 
max  2 +1 konaklama yapılabilmektedir. 
Oda ölçümü 35 m2 L şeklinde olup. 
bu odalarda 1 adet French bed veya  
bed, mini oturma grubu mevcuttur. 
Ekstra yatak olarak bazalı single bed 
kullanılmaktadır.

Havuz Manzarası, Tarihi şehir manzarası, 
Nehir manzarası, Teras, 
Tüm odalarda ücretsiz WiFi mevcuttur.
Bu odalarda cay kahve setup’ı standart 
sunulmaktadır.
Oda Büyüklüğü: 60 m² 
1 çift kişilik yatak +1 Sng yatak+1 
Kanepe yatak olabilir.

Şehir Manzarası, Oturma Grubu.
Bu odalarda cay kahve setup’ı standart 
sunulmaktadır. 

Oda Büyüklüğü: 45 m² 

1 çift kişilik yatak +1 Sng yatak+1 
Kanepe yatak olabilir.

There are total 426 river/city view rooms; 
max pax for these rooms are 2+1. Room 
sizes are between  25m2 – 35 m2’s  each. 
These rooms include 1 French bed or 2 
twin beds. Based – single beds used for 
extra pax. 

There are total 12 city/garden view 
superior rooms; max pax for these rooms 
are 2+1. These L-shaped rooms are  35 
m2’s. These rooms include 1 French bed 
and a seating group. Based – single beds 
used for extra pax. 

Pool View, Historical city view, River 
View, Terrace Free WI-FI connection in all 
rooms. Tea – Coffee Setup.
Room Size: 60 m² 
1 french + 1 Sng bed + 1 couch 
(can be used as a bed)

City view, 
Seating group. 
Tea – Coffee Setup. Room Size : 45 m²  
1 french + 1 Sng bed + 1 couch 
(can be used as a bed)

Standart Oda
Standart Room

+25 m2  - 35 m2 +35 m2 +60 m2+45 m2



YEME & IÇME
FOOD & BEVERAGES



Resepsiyon / Karşılama
Giriş bölümünde  geniş bir lobi alanında  olup, karşılama, kasa, santral, concierge, 
misafir ilişkileri bölümlerinden oluşmakta  ve 24 saat hizmet vermektedir

Lobby - Pastane
24 saat açık Lobby Barımız giriş katında  ve  üst asma katında bulunmaktadır. 
Şömineli oturma grupları ve Lobby bar- Pastane  mevcuttur. Lobby’de tüm alkollü 
alkolsüz, sıcak içeceklerin servis edildiği bir bar, günlük pastaların servis edildiği 
pasta dolabı , şarapların sergilendiği bir stant bulunmaktadır. Büyük lcd  ekran 
televizyon mevcuttur.  24 saat Room Servis Yiyecek ve içecek hizmetimiz vardır.
Dönem dönem lobide piyano ile canlı müzik yapılmaktadır. 

Lobide yöresel el sanatlarının, karakteristik tekstil ürünlerinin, hediyelik eşyaların 
sergilenip satıldığı alışveriş üniteleri bulunmaktadır. Satış üniteleri 07.00 ile 23.00 
saatleri arası açıktır.

Reception / Greeting
It’s open 7/24 hours at a large lobby including greetings, payment central, telephone 
exchange,  concierge, guest relations. 

Lobby - Pastry Shop
Located at the entrance and mezzanine, serving to our guests 24 hours, includes 
sitting places with fireplace, a bar with alcoholic beverages, non-alcoholic 
drinks,Pastry shop, fresh pastry fridge, wine stands and big screen LDC Tv.
Room Service (food and beverage) is available 24 hours. 

For some periods, live music performed by a pianist is available.

There are gift shops at the lobby, selling regional handmade goods, regional textile 
products and gifts. 
Working hours of the gift shops are between 07:00 – 23:00



Plato Bar 
Tesiste üst lobi katında bar ve oturma alanları ile  tv salonu ,okuma  salonu , 
internet salonu, blardo, masa  tenisi mevcuttur.

Red River Restaurant - Bar
Otelimiz bahçe  havuz başında Avrupa - Akdeniz mutfağı yemeklerinin sunulduğu 
68 kişilik kapalı alanı ve yazlık bahçesi bulunan a’la carte hizmet veren bir 
restaurantımız vardır.  Özel günler için; temalı menüler ve canlı müzik alternatifi  ile 
anılar SUHAN Cappadocia’da düşlere dönüşür…

Plato Bar
At the mezzanine we have a bar, sitting places, tv room, reading room, PC’s with 
internet access, billards hall and table tennis.

Red River Restaurant - Bar
Located at the pool- garden side, a 68 pax capacity Red River Restaurant serves 
European – Meditteranean cousine. 
We are offering a’la carte service for guests at both interior and exterior summer 
garden.



Main  Restaurant
Otelimizin ana restaurantı 800 kuver kapasiteli olup; kahvaltı va akşam yemekleri 
açık büfe Türk, Avrupa, Uzakdoğu damak tadlarına hitab edecek şekilde  
hazırlanır; ana yemeklerin büyük bölümü schow olarak sunulmaktadır. Misafirin 
konaklamasına göre (BB,HB,FB) yemeklerdeki içecekler extra fiyatlandırılır. 
Yaz:   Kahvaltı : 06,30 -  09,30   Öğle Yemeği : 12.00 - 14,30  
  Akşam Yemeği :  19,00 - 21,30 
Kış:   Kahvaltı : 07.00  -  10,00   Öğle Yemeği : 12.00 - 14,30  
  Akşam Yemeği :  18,30 - 21,00

Gourmet A La Carte Restaurant
Otelimizde ana restaurantın haricinde, geleneksel orta Anadolu mutfağı ile Fransız 
mutfağından örnekler servis edilen bir de A La Carte restaurantımız mevcuttur. 
12.00 – 24.00 saatleri arasında hizmettedir.

Main  Restaurant
Main restaurant has 800 pax capacity including Turkish, European and Far Eastern 
cousines of breakfast and dinner; Main dishes mostly prepared in Show Stoves. 
Drinks are extra-billed to guests, according to guests acccomodation(BB,HB,FB).
Opening-Closing Hours:
Summer period:  Breakfast : 06:30 -  09:30  Lunch : 12:00 – 14:30  
   Dinner :  19:00 – 21:30 
Winter period:  Breakfast : 07:00  -  10:00  Lunch : 12:00 – 14:30  
   Dinner :  18:30 – 21:00

Gourmet A’La Carte Restaurant
Besides the main restaurant, there is also an A’La Carte Restaurant in our hotel, 
serving delicious examples of traditional Central Anatolian and French cousine. 
Service available between 12:00PM – 00:00 hours



AKTIVITELER
ACTIVITIES



Suhan Cappadocia  Havuzlar -SPA
Otelimizde biri kapalı, diğeri açık olmak üzere iki havuzumuz ve çocuk havuzlarımız 
mevcuttur. Havuz başı ve ırmak kenarı bahçede 750 kişilik banket organizasyonu 
yapılabilmektedir.
Otelimizin Spa merkezinde Kapalı havuz, Fitness salonu, 2 adet karakteristik Türk 
hamamı, havuz manzaralı sauna, fin hamamı, kar çeşmesi, değişik konseptte 6 adet 
masaj odası mevcuttur.
Spa Merkezi, kapalı havuz kullanımı ve masaj hizmetleri ücretlidir.
Açılış Kapanış Saatleri  :  Yaz : 15.00 – 23.00    Kış : 14.00 – 22.00 
Açık havuz kullanımı otel misafirlerine free olup; spa merkezi hizmetleri ve kapalı 
havuz extra ücretlendirilir.  Açık Havuz Yaz sezonunda 10.00 – 19.00 saatleri arası 
hizmettedir.   Kuaför      hizmetimiz 16.00 -22,00  saatleri arasında açık olup talep 
doğrultusunda randevulu çalışmaktadır. 

Suhan Cappadocia Pools – SPA
There are 1 exterior, 1 interior and child pools in our hotel. Banquet organisations 
can be made up to 750 pax at Poolside and Riverside garden.
Our Spa facility includes, Interior pool, Fitness, 2 traditional Turkish bath,  pool 
view sauna, finnish bath, snow fountain and 6 different concept massage rooms. 
Exterior pool is free of charge and open between 10:00 – 19:00 hours during 
summertime ; SPA facility services and interior pool is extra charged for guests.
Spa Opening-Closing hours  :  Summer Period: 15:00 – 23:00  Winter Period : 
14:00 – 22:00 
Hairdresser service is available between 16:00 – 22:00 and working in an 
appointement system.



TOPLANTI
ORGANIZASYON
MEETING & ORGANISATIONS

In Cappadocia, also known as Land Of Beautiful Horses, Avanos has 
3 different antique names. These are Venessa, Zuwinasa and Quenasa 

which are also the names of our 3 Conference halls.

Our Hotel is ideal for Company seclusions, Board meetings, Sales 
educations and Promotional vacations. Conference rooms’ sitting desings 

can be arranged like theater style, U-Shaped and single table style.

We have Indoor and outdoor foyer fields. Halls can bu assigned to be 
used as exhibitions, seminers, dance or various courses.

Güzel Atlar Diyarı olarak da bilinen Kapadokya’da sizlere Avanos’un 
Antik Devirdeki adları Venessa, Zuwinasa ya da Quenasa adlarındaki 3 

toplantı salonumuzda servis veriyoruz.

Otelimiz şirket inzivaları, kurul toplantıları, satış eğitimleri ve teşvik 
seyahatleri için idealdir. İsteğe bağlı olarak tiyatro düzeni, U düzen veya 

masa düzeni olarak düzenlenebilir.

Açık ve kapalı Fuaye alanımız bulunmaktadır.  Salonlarımız ayrıca sergi, 
seminer, dans vs gibi kurslar için tahsis edilebilir.



CAPACITIES
KAPASİTELER

SALONLARIMIZ m² Tiyatro
Theatre

Sınıf
Classroom

Banket
Banquet

Zuwinasa 200 250  170 120
Venessa 95 90 70  60 
Quenasa 80 80 60 50 



Gazibeğendi Cad. No.44
Kuşadası/AYDIN 

Phone: +90 256 444 9 360
Fax: +90 256 618 18 99

www.suhan360hotel.com
sales@suhan360hotel.com

Atatürk Blv. 4.Sk. No.10
Kuşadası/AYDIN

Phone: +90 256 618 16 90
Fax: +90 256 618 16 89

www.suhanseaport.com
sales@suhanseaport.com  

Yeni Mah. Kızılırmak Cad. No.10
Avanos/NEVŞEHİR

Phone: +90 384 511 67 21
Fax: +90 384 511 67 62

www.suhankapadokya.com
sales@suhankapadokya.com  
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