
NUROL İNŞAAT BATUM'da

Adjara Özerk Cumhuriyeti'nin bölgede turizmi canlandırmak politikası çerçevesinde, Nurol 
İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin Batum'daki ilk yatırımının temeli 6 Mayıs Pazar günü 
gerçekleştirilen coşkulu bir törenle atıldı. Törende; Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Mikhail 
SAAKASHVILI, Acara Hükümet Başkanı Sayın Levan VARSHALOMIDZE ve Nurol Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Nurettin ÇARMIKLI birer konuşma yaparak, bu temelin hem iki ülke 
arasındaki dostluk ve ticaretin gelişmesine, hem de Bölgenin hak ettiği turizm potansiyeline 
bir an önce ulaşmasına katkı sağlamasını dilediklerini belirttiler.

Batum'da Nurol İnşaat tarafından yaklaşık 2 sene içerisinde bitirilmesi planlanan otel, gerek 
bu 2 yıllık inşaat süresinde, gerekse işletme sürecinde Batum halkına çeşitli iş imkanları 
sunacaktır. 

Otelin bazı özellikleri şunlardır:

2 2· Bina 9.000 m 'lik bir arazi üzerinde 26.000m  kapalı alan olarak tasarlanmıştır

2 2· 18.000 m 'lik açık alana ve 8.000 m 'lik de bir kumsala sahip olup, 202 yatak kapasitelidir. 

· Toplam 22 katlı binanın ilk 3 katını genel mekanlar diğer 19 katını ise yatak odaları, tesisat 
katı, tower restaurant ve çatı katı oluşturmaktadır. Kule tepe yüksekliği 109,5 m'dir.

2
· Binada 1000 m  büyüklüğünde bir kumarhane planlanmaktadır.

· Giriş katında all-day restaurant, gece kulübü ve lobi bar yer almaktadır.

2
· Birinci katta 1000 m 'lik bir balo salonu yer almaktadır. 

· Balo salonu fuayesine bağlı 6 adet de ufak toplantı salonu, ikinci katta ise tness, kapalı 
havuz ve spa bulunmaktadır. Üçüncü kattan sonra 19 kattan oluşan kule yer almaktadır. 

2Kulenin ilk 10 katını standart odalar oluşturmaktadır. Odalar minimum 27 m , maksimum 55 
2m  büyüklüğündedirler. 14. katta üç adet presidential suit ve bunlara hizmet veren executive 

lounge bulunmaktadır. Bu suitlerin kendilerine ait dış mekanda yer alan jakuzileri de vardır. 
Executive lounge üst kattaki diğer suitlere de hizmet sağlamaktadır. 19. kata kadar suitler yer 
almaktadır. 19. katta connection odalar da bulunmaktadır.

· 20. katta speciality restaurant yer almaktadır. 21. katta ise penthouse bulunmaktadır. 22. 
kat asansör makine dairelerinin bulunduğu teknik kattır ve ondan sonrasını da çatı katı 
oluşturmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için;
Nurol Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
0312 455 13 20 – 22 – 24
hi.holding@nurol.com.tr

Nurol İnşaat, Gürcistan'da ilk turizm yatırımının
temelini attı...




