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HOŞGELDİNİZ
Değerli Misafirimiz;
Sizi otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Koşulsuz, şartsız
misafir memnuniyeti anlayışımız ve alanında eğitimli kadromuz ile
hizmetinizdeyiz.
Konforunuz için oluşturduğumuz tüm servis ve hizmetlerimizi bu rehberde
bulabilirsiniz. Size daha iyi hizmet sunabilmemiz için arzu, öneri ve
şikâyetlerinizi bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız.
Memnun kalacağınız ve mutlu uyanacağınız bir konaklama diler, bizi
tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Buruciye Otel
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KAHVALTI

TÜRKÇE

Açık büfe kahvaltımız hafta içi 07.00 – 10.00, hafta sonu 07.30 – 10.30
saatleri arasında teras katta (Roof Restaurant) hizmetinizdedir. Odanızda kahvaltı için lütfen saat 0
kadar oda servisine bilgi veriniz.

ODA SERVİSİ
Oda servisi 24 saat hizmetinizdedir. Oda servisi menüsü odanızdadır.

ZİYADE RESTAURANT
Restaurantımız teras (Asansör “R”) katta 17.00 – 22.00 saatleri arasında
hizmetinizdedir.

ROOF RESTAURANT
Türk ve dünya mutfağının seçkin örneklerini bulabileceğiniz a la carte
restaurantımız 12.00 – 00.30 saatleri arasında hizmetinizdedir..

SAĞLIK KULÜBÜ
Kapalı havuz, sauna, Türk hamamı , fitness center ve masaj
hizmetinizdedir. Masaj için lütfen randevu alınız. Detaylı bilgi için odanızda
bulunan sağlık kulübü broşürünü inceleyebilir ya da resepsiyondan bilgi
alabilirsiniz.
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İNTERNET

TÜRKÇE

Otelimizde ücretsiz kablosuz internet bağlantısı hizmeti sunulmaktadır.
Bağlanmak için lütfen T.C. kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı ve doğum
tarihinizi giriniz.

ELEKTRİK
Odanızdaki tüm prizler 220 volt'tur.

BUSINESS CENTER
Faks, fotokopi, tarama ve bilgisayar kullanımı için lobby'de bulunan ve
yalnızca bu tür kullanıma açık ofisi kullanabilirsiniz. Lütfen resepsiyondan bilgi
alınız.

TELEFON
Odanızda bulunan telefon harici aramalara açıktır. Telefon rehberini
telefonunuzun hemen yanında bulabilirsiniz. Ücretlendirme için lütfen
resepsiyondan bilgi alınız.

ŞARJ ALETİ
Şarj aleti temini için lütfen resepsiyonu arayınız. Yardımcı olmaya
çalışmaktan memnuniyet duyacağız.
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ÇAMAŞIRHANE VE ÜTÜ HİZMETLERİ

TÜRKÇE

Kuru temizleme ve çamaşır yıkama tarifesi ile çamaşır torbası gardırobun
içerisindedir. Resepsiyonu arayarak, odanızda kullanmak üzere, ütü ve ütü masası
temin edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen resepsiyonu arayınız.

İLAVE YASTIK VE BATTANİYE
İlave yastık ve battaniye ihtiyacınız için lütfen resepsiyonu arayınız.
Yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.

YASTIK MENÜSÜ
Yastık menüsü odanızda mevcuttur. Talebiniz için lütfen resepsiyonu
arayınız.

KAYIP VE BULUNAN EŞYA
Lütfen resepsiyonu arayarak bilgi veriniz.

UYANDIRMA SERVİSİ
Lütfen resepsiyonu arayarak uyandırılmak istediğiniz saati bildiriniz. Size
yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.
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AYRILIŞ SAATİ

TÜRKÇE

Oteldeki odanızdan ayrılış saati 12.00'dır. Bu saatten sonra odaya ihtiyaç
duyarsanız lütfen resepsiyonu arayınız. Otelin müsaitlik durumuna göre
konaklama sürenizi uzatmaktan memnuniyet duyarız.

DEĞERLİ EŞYA
Odanızda bırakılan değerli eşyaların kaybından otelimiz sorumlu
değildir. Odanızda bulunan elektronik kasayı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Kasalarımız dizüstü bilgisayar sığacak büyüklükte olup, kullanım kılavuzu
kasanın içerisindedir.

ACİL DURUMLAR
Tüm odalarımızda ve genel alanlarımızda yangın detektörü mevcuttur.
Yangın ikaz alarmını duyduğunuzda ve diğer acil durumlarda lütfen asansörleri
kullanmayınız. Kapı arkasındaki acil durum planına uygun olarak binayı tahliye
ediniz.

DOKTOR
Acil durumlarda anlaşmalı doktorumuzdan hizmet almak için lütfen
resepsiyonu arayınız.

ŞEMSİYE
Şemsiye ihtiyacınız için lütfen resepsiyona başvurunuz.
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KREDİLİ ÖDEME ŞEKİLLERİ

TÜRKÇE

Otelimizde tüm kredi kartları geçerlidir. Şahsi çekleri kabul
edemediğimiz için özür dileriz.

KİRALIK ARABA
Kiralık araba hizmeti almak için lütfen resepsiyonu arayınız.

KAMBİYO
Kambiyo işlemleriniz için resepsiyondan yardım alabilirsiniz.

TAKSİ
Bu konuda yardım için lütfen resepsiyonu arayınız.

ŞEHİR HAKKINDA BİLGİ
İl merkezinde ve ilçelerde bulunan önemli yer ve eserler hakkında
bilgileri bu katalogun ekinde bulabilirsiniz. Şehir hakkında genel bilgiler,
alışveriş noktaları , ulaşım bilgileri ve dokümanlar için lütfen resepsiyona
başvurunuz.
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Sivas; Kuzeyine Tokat, Ordu ve Giresun, Doğusunda Erzincan, Batısında
Yozgat, Güneyinde ise Kayseri ve Malatya ile çevrilidir. Kent Kızılırmak,
Yeşilırmak ve Fırat havzalarının kesişim noktasındadır. Sivas ili yeryüzü
şekillerini ağırlıklı olarak dağlar ve platolar oluşturmaktadır. Kent yüzölçümü
bakımında Türkiye'nin 2. büyük şehridir.
“Sivas” adının kaynağı hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber;
genel kanı kentin Roma dönemindeki adı olan “Sebastia”'dan türediğidir.
Osmanlı döneminde Eyalet-i Sivas kimliği ile yönetsel bir merkez olan kent,
Cumhuriyet döneminde Sivas adıyla il merkezine dönüşmüştür.
Kentin yazılı tarihi M.Ö 2000 yılı başlarında Hititlerle başlamaktadır.
Balkanlar üzerinde gelen Frigler, Hititleri ortadan kaldırarak ili egemenlik
altına almıştır. Lidyalılar zamanındaki meşhur Kral Yolu'da Sivas'tan
geçmektedir. Anadolu Pers egemenliğinden sonra kurulan şehir devletlerinin
zamanla Roma İmparatorluğuna bağlanmasıyla Roma hâkimiyetine giren şehir,
395'te Doğu Roma(Bizans) imparatorluğuna ayrılan topraklar içerisinde
kalmıştır. Bölgenin kesin olarak Türk egemenliğine girmesi ise 1071
Malazgirt zaferinden sonra gerçekleşmiştir. Bu tarihten başlayarak, Osmanlılar
tarafından Anadolu'nun siyasal birliğinin kurulmasına kadar geçen sürede, Türk
beylikleri, Bizans, Moğol ve Selçuklular egemenliğinin altında değişik dönemler
geçirmiştir. Kent Anadolu Selçukluları döneminde büyük bir atılım
gerçekleştirmiş ve bu devlete başkentlik yapmıştır. Kentte bugün dahi
görülebilen eserlerin büyük bir kısmı bu döneme aittir. Osmanlı devletinin
kuruluşundan sonra da kent Osmanlı topraklarına dahil olmuştur.
Sivas Osmanlı devletinin yıkılışı ile başlayan Milli Mücadele sürecinde
çok önemli bir rol üstlenmiş, Ulusal direncin başlangıcı kabul edilen Sivas
Kongresine ev sahipliği yapmıştır. Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen
delegelerle gerçekleşen kongrede alınan kararlarla Cumhuriyetin kuruluşuna
kadar devam eden süreç yeni bir aşamaya girmiştir. Sivas bu özelliği ile de
tarihte oldukça önemli bir konuma sahiptir.
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SİVAS İLİ TARİHİ ESERLER VE ÖNEMLİ YERLER

- Buruciye Medresesi
- Çifte Minareli Medrese
- Şifaiye Medresesi
- Kale Camii

- 4 Eylül Kongre Müzesi
- Ulu Camii
- Sivas Kalesi Parkı
- Gök Medrese

BURUCİYE MEDRESESİ

1271 Yılında Anadolu Selçuklu Sultanlarından 3. Gıyasettin Keyhüsrev
zamanında Hibetullah Burucerdioğlu Muzaffer Bey tarafından inşa ettirilmiştir.
İlmiye çalışmaları için medrese olarak yaptırılan ve devrin pozitif ilimlerinin
okutulduğu yapı uzun yıllar kullanılmıştır.
Sarımtırak renkli taşların oyulması işe oluşturulan giriş kapısı ve avlu
kapısındaki iç cephe devrin Selçuklu oymacılığının en güzel örneklerindendir.
Yapı kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Açık avlu etrafındaki sütunlu
revaklar ve bunların gerisinde bulunan hücrelerden oluşmaktadır.
Medreseyi yaptıran Burucerdioğlu Muzaffer Bey ve iki oğlunun türbesi de
medresenin içerisinde bulunmaktadır.
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Otelimize 300 metre mesafede “Sivas Kent Meydanı” bulunmaktadır.
Halen idari ve mülki merkezlerin bulunduğu bu alan Sivas'ın kalbi
konumundadır. Ayrıca kentin en önemli tarihi eserleri de bu alan içerisindedir.
Bu eserler şunlardır;
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Gök Medrese; Sivas kalesinin ve 4 Eylül parkının
Güneydoğusunda bulunan medreseyi Selçuklu veziri
 ahip Ata Fahrettin 1271 yılında yaptırmıştır.
S
 apısında bulunan mermer işçiliği döneminin en
K
ö nemli uygulamalarından bir tanesidir. Otelimize
600 m mesafededir.

Divriği Ulu Camii; Camii Sivas'a 174 km uzaklıkta
b ulunan Divriği ilçesindedir. 1228- 1229 yılları
a rasında Mengücek Beyi Ahmet Bey tarafından
y aptırılmıştır. Bu önemli eser 1985 yılında UNESCO
 ünya Mirası listesine alınmıştır.
D

Kongre Müzesi; Sivas Kent Meydanında bulunan yapı
1 882 yılında Mülki İdadi olarak yaptırılmıştır.
 umhuriyetimizin temellerinin atıldığı 4 Eylül 1919
C
S ivas Kongresi bu binada yapılmıştır. Yapı bugün
“Kongre Müzesi” olarak kullanılmaktadır.Otelimize
500 m mesafededir.

Balıklı Kaplıca; Sivas'a 90 km uzaklıkta bulunan
k aplıca sedef hastalığının tedavisinde kullanılan
b alıkları ile ünlüdür.

Ulu Camii; 1196 – 1197 yılları arasında Kızılarslan
 in İbrahim tarafından yaptırılmıştır. Yaklaşık
B
1674 m2 genişliğindeki taban alanı dikdörtgen
planlıdır. Camiinin örtüsü düz dam şeklindedir.Ulu
camii, zamanla eğrilen ve eğri olarak ayakta kalan
minaresi ile ünlüdür.Otelimize 200 m mesafededir.
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Sivas Kalesi Parkı; Sivas il merkezinde bulunan kalenin
yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte
Sivas Kalesi'nin Roma, Bizans, Danişmend, Selçuklu,
Kadı Burhaneddin Devleti ve Osmanlı dönemlerinde
tamir edildiği kaynaklarda yazılıdır. Aşağı ve yukarı
olmak üzere iki kısımdır. Otelimize 500 m mesafededir.

Eğriçimen Yaylası; Sivas'a 197 km uzaklıkta bulunan
yayla Koyulhisar ilçesindedir.Ormanlar arasında
g üneybatıdan kuzeybatıya doğru uzanan bir vadinin
i çerisindedir.Vadinin yamaçları çam ormanlarıyla
k aplıdır.Şaşalağan boğazı ile Yedigözelerden çıkan
kaynaklar yayla içerisindeki gözelerle birleşerek
bir akarsu oluşturmaktadır.

Çifte Minareli Medrese; Anadolu Selçuk Sultanı
 laaddin Keykubad'ın kızı Hundi Hatun tarafından
A
y aptırılmış olan Sivas'ta bulunan bir tarihi yapıdır.
 çık avlulu medreselerin Anadolu'da en büyük
A
ö rneğidir.Otelimize 200 m mesafededir.

Şifaiye Medresesi; İl merkezinde Selçuklu parkı içinde,
1217 yılında Selçuklu Sultanı I.İzzeddin Keykavus
t arafından yaptırılmıştır. Anadolu Selçuk Tıp okullarının
ve hastanelerinin en eski ve en büyüklerindendir.
Otelimize 200 m mesafededir.

Kale Camii; Sivas'ta Osmanlı dönemi camilerinin
i çerisinde en güzel örnek olan camii 1580 yılında
I II.Murat Han'ın Vezirlerinden Mahmud Paşa
t arafından yapılmıştır. Asıl ibadet alanı kare planlı ve
üzeri kurşunla kaplı tek kubbe ile örtülüdür.
Otelimize 300 m mesafededir.
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