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Aşk hikâyeniz deniz fısıltısı eşliğinde Torbahan Hotel’de...
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Bodrum yarımadasının en sakin koyların-
dan biri, eşsiz orman dokusuna sahip, ya-
kut rengi denizi  sessiz rüzgarların fısıltısı 
Torba...

Sırtını tarihi Leleg yoluna yaslayan konu-
mu ile en güzel aşk hikayelerinin  yazıldığı 
koy... Küçük bir balıkçı kasabası olarak 
anılan tarihin güzelliklerinde  gizli kalmış 
bir sayfa... Yaşamınızdaki en özel günde 
deniz sesi ile uyandığınız bir sabah hayal 
edin.

Yaz esintisinde çiçek kokularının öpüştüğü 
bu güzel koyda  masalsı düğününüze 
davetlisiniz... Tarihin zarafeti mavi ve 
yeşilin şıklığı, çiftleri Torbahan Hotel’de 
buluşturuyor... 

Torbahan‘ın benzersiz iskelesi  unutul-
maz bir düğün hayal eden misafirlerimiz 
için özel anlara ev sahipliği yapan eşsiz 
bir mekan. Yaz mevsiminin ılık esintisinde 
düğün organizasyonunuza dilerseniz 
denizden tekne ile gelerek davetlerinizi 
özel kılabilirsiniz.

TORBAHAN’DA EVLENMEK



Nikâhınızda eşsiz mavilikte ki iskele üze-
rinde  misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz.

Sahil düğünlerinin unutulmaz atmos-
ferinde misafirleriniz ile doyasıya eğlener-
ek anın tadını çıkarıp, havuz başında butik 
davetler ile Torba koyunda yıldızlar altında 
en güzel şarkılarına eşlik edeceksiniz.... 

Tarihi han dokusu örnek alınarak inşa 
edilen Torbahan aşk hikayelerini nostaljik 
ortamda buluşturmak isteyenler için tasar-
lanmış olup, akustik ortamda koktail  ve 
düğün davetlerinize eşlik ediyor.

Torbahan Otel şefi yenilikçi, gezgin, Bod-
rum yöresine bağlılığı ve en özel sunum-
ları ile damağınızda gizemli lezzetler 
uyandırıyor. Yöremize ait  menüler ve 
kişiye özel hazırlanan düğün menüleri ile 
seçenekleri taçlandırıyoruz. Yaratıcı ekibi-
miz ile özel gününüz unutulmaz bir anıya 
dönüştürüyoruz.

Torbahan'ı tercih etmenizin sebebi aşk 
hikayenizi tüm sadeliği ve şıklığı ile yansıt-
ması. En özel gününüzde misafirleriniz 
ile gönlünüzce eğlenip, aşk şarkıları ile 
bu özel günün tadına varmanız. Bodrum 
yarımadası sanat tarih ve özenle planla-
nan düğün davetiniz ile Torba’ya aşkla
bağlanacaksınız....
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Unutulmaz bir düğün için 

detayları önemsiyoruz.
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Tarihi han dokusu örnek alınarak inşa 
edilen Torbahan avlu aşk hikayeleri-
ni nostaljik ortamda buluşturmak istey-
en sevgilileri bekliyor. Avlu kapılarının  

sevgi ile davetinize açıldığı misafirlerin-
izi koktail düzeninde 200 kişi ile davet 
düzeninde 120 kişiye kadar misafir ede-
bileceğimiz akustik bir mekan.

AVLU DAVETLERİ
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Torbahan‘ın benzersiz iskelesi farklı bir 
nikah hayal eden misafirlerimiz için eşsiz 
bir mekan. Kilise oturma düzeni, koktail 
ve davet düzeni seçenekleri ile hizmet 
vermekteyiz. Dilerseniz iskeleye tekne ile 
gelerek en özel anınızı farklı kılabilirsiniz.

TORBAHAN İSKELEDE “EVET”
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Aşk hikâyeniz deniz fısıltısı eşliğinde “Tor-
bahan  Otel’de sahilde samimi düğünler 
ve eşsiz koktail partileriyle en özel 
gününüz unutulmaz bir masala dönüşüyor. 
Torbahan Otel Bodrum düğün ve
davetlerde eşsiz bir ortam sunuyor...

Torba koyuna hakim havuz başında ma-
salsı düğünler...
Torba’nın   180  ̊lik panaromik  görüntüsüne 
sahip mavi ve yeşili buluşturan eşsiz me-
kanımız  birbirinden farklı organizasyon-
lara ev sahipliği yapmaya hazır.

SAHİLDE SEVGİ DOLU DÜĞÜNLER
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Torbahan iskele ve sahilde başladığınız 
düğününüz keyifle, neşeyle hız kes-
meden devam ediyor. After Party gece 

00:00 sonrasında 03:00 kadar eğlen-
meye devam edeceğiniz kapalı alanlar-
da yapılabilmektedir.

AFTER PARTY
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En özel gününüz taze sıkılmış portakal 
suları yöresel Bodrum otlarından hazır-
lanmış sıcak poğaçalar demlenmiş çay 
ve avlunun eşsiz deniz manzarası ile de-
vam ediyor.

Sevdikleriniz ile bir gece önceyi değer-
lendirmek ve o anları hatıraların bir 
parçası haline getirmek için avlu kah-
valtıda buluşturuyoruz...
Kahvaltı sonrası dilerse misafirlerimiz ta-
tillerine devam edebilirler.

AVLUDA DÜĞÜN SONRASI AİLE KAHVALTISI



www.torbahan.com


