Gösterişli
Harikalar Diyarında

Mucize Bir Tatil...

Tüm detayların sizin için şekillendiği Hattuşa Vacation
Thermal Club SARAY’da, sağlık ve konfor tatilinize eşlik
eder.
Lokasyonu sayesinde SARAY’ı kuşbakışı, panoromik olarak
kucaklayan.
Hattuşa Vacation Thermal Club SARAY; gerek doğal
güzelliği gerekse şifalı termomineral sularıyla sizleri sağlığa
davet ediyor.

Yaşam Tarzınız...

Saray’daki Eviniz...

Doğanın içinde huzurlu yaşayacağınız konforlu daireleriniz
sizleri bekliyor. Stüdyo,1+1 ve 2+1 daire tiplerimiz...
5 yıldızlı termal otel ve devremülk tesisi.
Tesisimizin görkemli Kral Daireleri muhteşem manzarası ile
SARAYA başka bir açıdan bakmanızı sağlıyor.
5 yıldızlı konfor sizi bekliyor...
Bu davet 7’den 70’e, dört mevsim unutulmaz tatil anıları
yaşamanız için muhteşem doğası, tertemiz havası ve
gelenekselleşmiş konukseverlik anlayışı ile Türk Sağlık
Turizmi’nin parlayan güneşi Hattuşa Vacation Termal Club
SARAY’da...

Şehrin bütün stresinden ve karmaşasından uzakta, mavi
ile yeşilin tüm tonlarıyla; sevdiklerinizle birlikte huzur ve
konfor içinde zaman geçirmeniz için, 5 yıldızlı otel
düzeyinde hizmet veren Hattuşa Vacation Thermal Club
SARAY sizi bekliyor.

Sağlığın

En Konforlu Hali...

Bu davet 7’den 70’e, dört mevsim unutulmaz tatil anıları
yaşamanız için muhteşem doğası, tertemiz havası ve
gelenekselleşmiş konukseverlik anlayışı ile Türk Sağlık
Turizmi’nin parlayan güneşi Hattuşa Vacation Termal Club
SARAY’da...
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Bilinçli Tedavi Sıfır Risk

Fizik tedavi; ısı, ışık ve su egzersizleri, elektrik akımı,
mekanik uyarımlar, egzersizler gibi fiziksel yöntemlerle
yapılan tedavileri kapsar. Vücuda derinlemesine nüfuz
eden cihazlarla hastalık tedavi edilir. Bilinçli bir şekilde
uygulandığı takdirde, yan etkisi ve vücuda zarar verme riski
yoktur. Hem sağlıklı hem de keyifli bir tatil geçirmek için
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi sizi bekliyor.

Otelimizde sağlığınızın yanı sıra rahatınız için de her şeyi en
ince ayrıntısına kadar düşünüyor, tasarlıyor ve uyguluyoruz.

MTA; Saray’ın Trakya da ki tek Jeotermal Kaynaklara sahip yer olduğunu belirlemiştir. Doğal Termal
Su Kaynakları, Seracılık ve Organik Tarımda
gelişme yönünde ilerleyen yapısı yaygınlaşacak ve
zenginleşerek Misafirlerini; Köftesi, Tandırı, Manda
Yoğurdu ve Yeni Lezzetleriyle ağırlayacaktır.

Sultanlara Layık
Muhteşem
Bir Tatil...

Sanayinin girmediği bakir bir ilçe olma özelliğinin
yanı sıra Saray, Termal suları sayesinde Sağlık ve
Turizm alanında oldukça ideal bir ilçedir. Jeotermal Kaynaklarıyla Saray 13 Sanayi bölgesinin
bulunduğu Trakya da ; İstanbul’a, Trakya’ya ve
Tüm Türkiye ye hizmet vermeye hazırlanıyor.

İşte Doğa, İşte Tarih,
İşte Termal, İşte Saray
Roma Pers ve Bizans İmparatorluklarını görmüş Osmanlı
İmparatorluğunda kendini bulmuş ve Cumhuriyetle
taçlanmış Tekirdağ-Saray; Türkiye’nin en önemli kaplıca
alanlarından biri olma aşamasındadır.

Süpriz aktiviteleriyle; termal tatil kültürüne farklı bir boyut
katan Hattuşa Vacation Thermal Club SARAY’da, eğlenmeye ve yaşamaya hazır olun.

Yapılan analizlerde : Saray Termal Suyunun kalitesinin çok
yüksek olması nedeniyle; Tedavi edici, Kalp Damar
Hastalıklarını iyileştirici, Romatizmal hastalıkları tedavi
edici, Cilt ve Deri hastalıklarını iyileştirici ve Erkeklerde
kısırlığı giderici özellikleri olduğu saptanmıştır.
Trakya’nın bakir kalmış doğası, bozulmamış atmosferi ve
bol oksijenli ormanları, derelerinde balıkların oynaştığı
tertemiz, şifalı kaplıcaları olan, insan ile doğanın bağını
güçlendiren ve sadece Türkiyeye değil Avrupaya da
hizmet verecek Trakyadaki tek saklı cennettir.
Uçsuz Bucaksız Meşe Ormanları ve Ayçiçeği Tarlaları
karşılar sizleri Saray ilçesine girişiniz de ve Bal Arıları ince
vızıltılarla hoş geldin der Misafirlerine…
Saray, Istranca Dağlarından doğup, şehrin iki tarafından
geçen Galata ve Ergene Nehirlerinin arasında Trakya da
ilk insan yerleşimlerine ev sahipliği yapmış olması ve
Güngörmez ve Güneş Kaya Mağaralarıyla ünlüdür.
Mağaralarının çevresi balta girmemiş ormanlarla kaplıdır.
Ergene ve Galata Nehirlerinin doğup tertemiz şekilde
aktığı gizemli mağaraların önündeki çiçekler, dans eden
kelebeklere ev sahipliği yapmaktadır.
Türkiye’yi Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden
Avrupaya bağlayacak olan Devlet Otoyolu, Güngörmez
ve Güneş Kaya Mağraları önünden geçmektedir. Bir
tarafta ince kumları ve tertemiz sularıyla Karadeniz
sahilleri, bir tarafta Ergene Ovası ve Akdeniz Sahillerini
aratmayan Kastro Plajı ve tatilcilerin akın ettiği sevimli bir
kıyı kasabası olan Kıyıköy çıkmaktadır karşımıza…
Ormanların içinde gezerken sahip olduğu doğal güzellikler gözlerinizi kamaştıracak.
Tertemiz Doğası, Bereketli Ovası, Tarihi Mağaraları, Altın
Kumsalı ve Zengin Ormanlarının yanı sıra Sarayın, 2015
yılında çok zengin Kaplıca Suları üzerine kurulduğu
anlaşılmıştır.
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Saray Adres ve Telefonları Girecek Kısım

Otel sisteminin yanı sıra devre mülk olarak hizmet veren Hattuşa Vacation Club uluslararas ıtatil değişim sistemi RCI üyesidir.
Dilerseniz kendi devre tatil hakkınızı dünyada 100 ülkede bulanan 4000 tesisten birinde kullanmaya ayrıcalığına da sahipsiniz.

Aktivite Cenneti

En önemli zenginliklerinden biriside Termal Suyunda cildi
gençleştirici etkisi olan Selenyum Mineralinin oldukça bol
miktarda olması; Saray Kaplıcalarını ön plana taşımaktadır.
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