
Misafirlerimize,
İyi Tatiller Dileriz

Konaklama dönemi boyunca
eğlenceli etkinlikler, Didim'in eşsiz
Yoran Koyu, Cennet Koyu, Akvaryum
Koyu, Cennet Adası, Çamlık Koylarına
demirleyen ve her gün düzenlenen
tekne turları, masa tenisi
turnuvaları, bocce turnuvaları,
bilorda turnuvaları siz değerli
misafirlerimizi bekliyor.

Yemyeşil doğası, berrak denizi ve onlarca
koyu bulunan eşsiz güzellikteki Akbük 15
km, dünyaca ünlü Apollon Tapınağı'na 9,5
km ve Bafa Gölün de bulunan Herakleia
Antik Kenti 20 km mesafede bulunmaktadır.

Her akşam açılan 9,2 km mesafedeki
Mavişehir pazarı, her Çarşamba ve Cuma
kurulan 4,6 km mesafedeki köylü pazarı
mevcuttur.

Tesisimize yaz sezonu boyunca yürüme
mesafesindeki duraklardan şehir içi ulaşım
sağlanmaktadır. Didim Altınkum şehir
merkezine her 5 dk aralıklarla saat 07:50 -
01:00 arası ulaşım sağlanmaktadır.

Tesisimiz Bodrum Havalimanına 1 saat,
İzmir Adnan Menderes Havalimanına ise 1
saat 40 dk mesafe uzaklıkta
bulunmaktadır.

Tesisimize en yakın Devlet Hastanesi 3,3
km, en yakın Alışveriş Merkezi ve İbadet
Yeri 1 km mesafede bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin;
http://sks.ankara.edu.tr/didim-orsem-
basvuru-kosullari/
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Ankara Üniversitesi Didim ÖRSEM, Didim
Yeşilkent mevkinde denize sıfır
konumunda göz alıcı mimarisiyle 2018
yılında hizmete açılmıştır. Tam pansiyon
hizmet veren tesisimiz 3 kişilik olarak
tasarlanmış olan toplam 99 odası, 2
kişilik 2 adet engelli odası olup toplamda
101 odası bulunmaktadır. Havuz başında
bulunan snack barı, yetişkinler ve
çocukları için havuzları ve aquaparkı
mevcuttur. 
 
Ayrıca tesisimizde, 300 kişilik NYSA
Konferans salonu, 200 kişilik MAGNESIA
Konferans salonu ve 50 kişilik iki adet
DİDİMA ve TEOS Konferans salonları
bulunmaktadır.Tesisimiz denize sıfır konumda olup

kumsalı, yeşil alanıyla ve size özel
şezlonglarıyla denize girme ve
güneşlenme imkanı sunmaktadır.

Dünyaca ünlü Apollon Tapınağı,
Millet Ören Yeri ve Priene Ören
Yeri'ne rehber eşliğinde kültür turizm
turları düzenlenmektedir.

Konaklama dönemi düzenlenen
bisiklet gezileri, animasyon
gösterileri, canlı müzik geceleri, özel
gösteriler, sinema gösterimi,
miniclub etkinlikleri ayrıca pilates,
yoga gibi spor aktiviteleri
yapılmaktadır.
Ankara Üniversitesi öğrencileri ve
eğitmenleri tarafından düzenlenen
bilim okulları ve ebru sanatı
faaliyetleri ile keyifli bir tatil imkanı
sunulmaktadır.


