
UMUT THERMAL OTEL'DE VİLLA KONFORU 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Başbakanlığı döneminde kaldığı otellerinin 2004 yılında 

hizmete girdiğini anlatan Umut Termal Sağlıklı Yaşam ve Kaplıca Oteli Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Özer Başoğlan, "117 oda, 300 yatak ile hizmet veren otelimiz, Türkiye Kaplıcalar Derneği ve Avrupa 

Kaplıcalar Birliği üyesi. Otelde 2 açık yüzme havuzu, 4 kapalı termal havuz, bir açık çamur banyosu, bir 

kükürt gaz banyosu, 2 jakuzi, 3 sauna, 3 buhar saunası, 3 hamam bulunuyor. Tesisimizde kadınlara 

özel termal havuz bulunuyor. Ana binada 56 standart oda, 7 suit oda, 8 engelli odası, Ege Evleri'nde 

12 standart oda, 24 aile odası var" dedi. Ege Evleri'nin ana binanın dışında yer aldığını belirten 

Başoğlan, şunları söyledi: 

"Tüm odalarda duş ve küvetli banyo, acil yardım butonu, klima, telefon, emanet kasası, uydu TV, 

minibar, balkon, yangın alarm sistemi bulunuyor. 

Sadece Ege Evleri'nde termal su mevcut. Sağlık Bakanlığı İzmir Bölge Hıfzısıhha Ensititüsü Müdürlüğü 

raporuna göre, kaplıcamızda çıkan sodyumbikarbonatlı- sülfatlı mix formda kükürtlü, florürlü 

termominarelli sudur. Turba çamur, kükürtlü mineralli çamur, termal su yosunu gibi birçok hastalığın 

tedavisinde kullanılan hizmetler tesiste var. Termal su sıcaklığı 38-40 derece arasında." 

      

 

 

 

 

 



TERMOMİNERALLİ SU 

T.C Sağlık Bakanlığı İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü 29.04.2004 tarihli, 400 protokol 

numaralı raporuna göre, kaplıcamızda çıkan Sodyum bikarbonatlı-sülfatlı mir formda kükürtlü, 

florürlü termominarelli sudur. 

TURBA ÇAMUR 

%100 Doğal, organik bir peloid türüdür. Bitki ve köklerinin, toprak altında oksijensiz ortamda, termal 

su ile etkileşerek en az yüz yıllık bir süreçte çürümesi ile oluşur. Suda çözülebilen kremsi yapısı 

sayesinde deriden kolay emilebilen turba grubu organik çamurdur, Bio-mineraller, vitaminler, humik 

asit, bitüminöz maddeler, selüloz, hemiselülöz, lignin, humin, petkin gibi organik maddeleri içerir. 

Turba çamurunu değerli kılan asıl unsur diğer çamurlardan farklı olarak mekanik ve termik etkisinin 

yanında kimyasal etkisinin de olmasıdır.  

Oluşumundaki termal kükürtlü suyun yağoun etkisi ile inorganik yapıdadır. Özelliikle cilt 

hastalıklarında (mantar, kaşıntı, uyuz, sedef gibi) ve günlük cilt bakımı uygulamalarında hızlı ve etkin 

sonuçlar verilmektedir.  

Nabzı ve vücut ısısını arttırır, Damar gelişimini hızlandırır, Kıkırdak dokusundaki metabolik değişimi 

aktive eder. Antienflamatuardadır (iltihap ve ödem giderici etki)  

Ağrı kesicidir ,Kas gevşeticidir ,Hücre yenileyicidir ,Kemik hücresi aktivitelerini uyarır ,Eklem içi 

sıvısının üretimini hızlandırır ,Toksin atılımını arttırır  

 KÜKÜRTLÜ MİNERALLİ ÇAMUR 

Kükürtlü Mineralli Çamur Yöreye "Kokar Hamam" ismini veren, halk arasında "Uyuz Hamamı" diye de 

bilinen peloid kaynağımızdır. Oluşumundaki termal kükürtlü suyun yağoun etkisi ile inorganik 

yapıdadır.  

Özellikle cilt hastalıklarında (mantar, kaşıntı, uyuz, sedef gibi) ve günlük cilt bakımı uygulamalarında 

hızlı ve etkin sonuçlar verilmektedir.  

Nabzı ve vücut ısısını arttırır, Damar gelişimini hızlandırır.Kıkırdak dokusundaki metabolik değişimi 

aktive eder. Antienflamatuardadır (iltihap ve ödem giderici etki) Ağrı kesicidir Kas gevşeticidir Hücre 

yenileyicidir Kemik hücresi aktivitelerini uyarır.Eklem içi sıvısının üretimini hızlandırır  

Toksin atılımını arttırır  

TERMAL SU YOSUNU 

Termal su göletlerinde doğal olarak yetişen termal su yosununun hijyenik ve bilimsel yöntemlerle 

çoğaltıp sağlığa dönüşmesini sağlıyoruz. Kan dolaşımını düzenler.  

Cilt altında biriken ödemi çözüp zehirli toksinlerin atılmasını sağlar.  

Selüloitli dokulardaki yağ hücrelerinin kimyasal birleşimini bozarak parçalanmasına ve lenf sistemi 

yolu atılmasını sağlar. Yosunda bulunan çinko, magnezyum, kalsiyum gibi mineraller enzimleri 

harekete geçirerek metabolizmayı dengede tutar.  

A, E vitaminleri ve selenyum gibi mineral içerikleri cildi yumuşatır, temizler, cilt fonksiyonunu 

güçlendirir.  

Vücuttaki metabolik aktiviteyi artırır, besinlerin hücreler tarafından emilimini hızlandırır. 



 

 

 



DOĞAL BESİN ÜRÜNLERİ 

Sizin için üretiyoruz…  

Umut Sağlık Çiftliği bünyesinde kurulan Kontrollü Tarım Seralarımızda ürettiğimiz ürünlerimiz, 

tamamen doğal üretim teknikleri dikkate alınarak üretilip sofranıza geliyor. Bahçemizden dalından 

yere düşmeden özenle, elle topladığımız zeytinler, en saf ve kaliteli zeytinyağını elde etmek için soğuk 

sıkım yöntemiyle sıkılıyor, size sağlıklı ve lezzetli sofralar sunuyor...  

 

Tüm yaş sebze ve bal ürünleri %100 kendi ürünlerimizdir. Doğal, katkısız ve leziz… Çiftliğimizde 

yetiştirilen doğal, kaliteli ve taze malzemelerin kullanıldığı mutfağımızda konuklarımızın beğenisini 

kazanan lezzetli yemekler hazırlanıyor.  

 

Sağlığınız için… 
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AKTİVİTELER 

1 Açık Yüzme Havuzu (Kış Dönemi Termal)  

1 Kapalı Yüzme Havuzu  

3 Kapalı Termal Havuz  

1 Açık Termal Havuz  

1 Açık Çamur Banyosu  

1 Kükürtlü Gaz Banyosu  

2 Jakuzi  

2 Sauna  

2 Buhar Saunası  

2 Hamam  

80 Kişilik Toplantı Salonu  

 

 

 


