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Tarihi Mekan... Çağdaş Konfor...



Günümüzün konforu;

500 yıllık
geçmişle birleşti...



İPEKYOLU’NUN

AVRUPA KAPISI

Yüzyıllar önce, Asya’nın Avrupa’ya 
uzanan can damarı İpek Yolu, 
Eskişehir üzerinden gelerek 
Bursa’dan geçip, Avrupa’ya 
giderdi. 

Bursa tarih boyunca her zaman 
önemli ve stratejik bir kent 
olagelmiş, Osmanlı’nın da ilk 
başkenti olmuştur. 

Günümüzde de Uludağ’ı, yeşili 
ve meyveleri ile ülkemizin en 
gözde yerlerinden ve Türkiye’nin 
en büyük 4. kenti olan Bursa, 
ekonomik bakımdan İstanbul’dan 
sonra Marmara Bölgesi’nin en 
önemli kenti durumundadır.

1460 yıldır üretilen ipek ile varlıklı 
bir kent haline gelen Bursa, 
zaman içinde birçok anıtsal esere 
de sahip olmuştur.

İşte bu eserlerden bugüne 
kalanların en eskilerden biri 
de, 1517 yılında Davut Paşa 
tarafından yaptırılan Eskişehir 
Hanı’dır. Kervansaray konsepti 
ve Han mimarisi içinde yaptırılan 
bu ilk yapıdan günümüze sadece 
birkaç kemer ve ‘dolap’ kalmıştır.

1530 ve 1765 yıllarında 
meydana gelen yangınlar 
sonucu büyük zararlar gören 
çarşı 1608 yılında Kalenderoğlu 
isyanlarında yakılıp yıkılmış ve 
zaman içerisinde eski güzelliğini 
ve işlevini yitirmiştir.

Buna rağmen, Eskişehir Hanı, 
Bursa’nın kalbini oluşturan 
merkezde yer aldığından her 
dönem önemini korumuş ve 
odak merkezlerinden biri olmayı 
sürdürmüştür.



YÜZYILLIK
YALNIZLIKTAN

YAŞAMA
DÖNÜŞ...

Tarihi yaşama döndürmek 
amacı ile Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bu önemli yapıyı 
mülkiyet sahipleriyle anlaşma 
sağlayarak büyük bir özveri 
ile restore ettirmiş ve 
çevresini kapatan gereksiz 
alanları kaldırıp yeşil alanlara 
çevirerek, Eskişehir Hanı’nı 
bir anlamda eski güzelliğine 
kavuşturmuştur.



İPEKYOLU BUTİK HOTEL

EVİNİZ GİBİ...

İpekyolu’nun anısını canlı tutmak ve 
binlerce yıllık tarihi günümüzde de 
yaşatmak için, Eskişehir Hanı’nın 
özelliklerini bozmadan günümüze 
taşıyan otelimiz, 16 odalı butik 
oteldir. Oda sayısını artırmak için 
tarihi ve mimariyi tahrif etmek 
yerine, büyük ve ferah odalar, 
otantik ama konforlu tezyinat ile 
‘butik’ olarak hizmet vermek üzere 
yeni binyıla taşınan yapı, çok yakın 
bir gelecekte yapılışının 500. yılını 
tamamlayacaktır.

Otelimizde tek kişilik, 2 kişilik ve 
aile olmak üzere çeşitli ebatlarda 
odalarımız bulunmaktadır. 
Odalarımız toplam 16 adet olup ;
• 10 adet French Bad
• 3 adet Twin Bad
• 1 adet Family Room
• 2 adet Single Bad yataklıdır.
Bütün odalarımızda; bireysel split 
klima, mini bar, telefon, tv, internet 
bağlantısı vardır.



Zevkli eşyalar, güzel tablolar ve 
ferah kullanım alanı sağlayacak 
bir iç mimari sizin rahatlığınız için 
tasarlandı. 

Girişten lavabolara her ayrıntıda 
tarihsel dokulara modern çizgiler 
uygulandı; günümüzün konforu 
500 yıllık geçmişle birleşti.

Ayrıca Fuayemizde antika 
meraklılarına özel, dünyanın ender 
koleksiyonları sergilenmektedir.

Antika terazi, dikiş makinası ve 
daktilo gibi geçmişten gelen birçok 
antika eşya, bir müze sergeni 
biçiminde otelimiz konuklarının 
ilgisine sunulmuştur.

SAMİMİ VE

RAHAT BİR
DÜNYA...



GardenIa restaUrant

Otelimizin 500 m2’lik ‘hayat alanı’ 
Gardenia, müşterilerimize açık 
havada kahvaltı ve yemek keyfi 
sunarken, ‘açıkhava düğünü’ 
yapmak isteyenlere 400 kişiye 
kadar davet olanakları da 
sunmaktadır. Özel günlerine kalite 
katmak ve davetlilerine unutulmaz 
anlar yaşatmak isteyen Bursalılar, 
şimdi İpekyolu Gardenia’da 
buluşuyor...

salon ve toplantI odasI

Sosyal aktiviteleriniz, sevdiklerinizle 
paylaşacağınız özel günler ve 
kutlamalar için tasarlanmış, kaliteli 
ve şık eşyalarla düzenlenmiş 
salonumuz ve modern teknik 
ekipmanlarla donatılmış ve 
toplantılarınız için dinamik bir 
ortam sunan Toplantı Odamız’la 
kişi ve kurumlara ‘proservis’ 
hizmeti de veriyoruz.



İpeKYolU propaCK servİsİ

Otelimiz Butik hizmet verdiğinden,  
30 kişiye kadar ‘yatılı konaklama’ 
ve 150 kişiye kadar da konferans, 
toplantı ve düğün organizasyonları 
uygulamasında propack hizmeti de 
sunmaktadır.

Günlük, haftalık veya süreli 
kiralama hizmeti ile tüm 
olanakların kişi ve kuruluşlara 
tahsis edildiği bu süreçte, otelimiz 
personeli de kurumsal yapınızın bir 
parçası olarak hizmet  sunmakta; 
bu süreçte dışarıdan müşteri kabul 
edilmemektedir.


