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Hikayemiz

Babasının görevi nedeniyle tüm Türkiye’yi gezen, gittiği her 
yerde babaannesinin yaptığı çöreklerin kokusunu, yaz
tatillerinin mutluluğunun özlemini taşıyan İksir Hanım’ın
doğduğu topraklara dönüş hikayesidir İksir.

Kendisi, emekli matematik öğretmeni, 2014 yılı Garanti
Bankası & Kagider Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci
1.lik ödülü sahibidir.



Projelerimiz

İksir Tatil Kasabası

2010 yılı açılış
60 dönümde kurulu Tatil ve
Yaşam Kasabası
Tarihi konak ile beraber 60 
oda
Spa, Toplantı Salonları, 
Bölgedeki tek kapalı manej
ile binicilik merkezi

İksirli Çiftlik

100 dönüm arazisi Organik
sertifikalı eko-turizm çiftliği
Üretim merkezi
Çiftlik ve kırsal hayat
tecrübesi
Sürdürülebilir yaşam
projemiz



Değerlerimiz

Doğa ve sunduklarını yaşatmak
Sürdürülebilirlik

Çeşitlilik
Kadın Emeğini değerlendirme

Bölgesel istihdam
Unutulan lezzetleri ve el işlerini değerlendirmek

Yenilikler ile bölgede öncü olma
Hikayeleri yaşatmak



Daday

Kastamonu iline 29 km. mesafede bulunan Daday, en yakın ilçe konumundadır. 

3.800 nüfuslu ilçe, Türkiye’nin ikinci Göğüs Hastalıkları Hastanesi olan Ballıdağ 

Sanatoryumuna ev sahipliği yapmaktadır. 

Etrafı ormanlarla çevrili Daday, bol ve zengin oksijeni, el değmemiş doğası, zengin bitki ve 

hayvan türleri, sakin yaşamı ile keşfedilmemiş bir cennettir.





İksir Resort Town

Aralık 2009’dan beri faaliyette olan tesisler, 60.000 m2 arazi üzerine kurulmuştur. 1926 

yılında inşa edilmiş, aile meskeni olarak yıllarca yaşanmış tarihi konağın restorasyonu ile 

başlayan süreç, toplamda 4 binada 60 oda, 156 yatak, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Binicilik 

Merkezi, toplantı salonları, restoranlar, kafeler ve resepsiyon binaları ile tamamlanmıştır.



İksir Hanım Konağı

850 m2 kullanım alanına sahip, 1926 yılında inşa edilen konak, restorasyon sonucu

toplamda 24 odaya sahip olmuştur.

Odaların 6 tanesi pirinç yataklı ve şömineli, nostaljik odalardır. 

Bir adet engelli odası mevcuttur. 

Zamanında ailenin toplu yaşam alanı olan sofalar, kütüphane ve sedirli dinlenme alanları

olarak düzenlenmiştir.



Konaktan Kareler



Samanlık

Samanlık Restoran, yüksek tavanlı ahşap dekoreli 

mimarisi ve 220 kişilik kapasitesi ile hizmet vermektedir.  

Ana mutfak, bu bina içerisinde bulunmaktadır. Üst 

katında hepsi ahşap dekoreli, 2 tanesi şömineli junior 

suit, toplam 9 odaya sahiptir. Odaların 8 tanesi 

balkonludur.



Ceviztepe
Ceviztepe binası, adını baktığı Ceviztepe’den 

almaktadır, toplamda 2 tane suit odası ile

beraber 17 odaya sahiptir. 

Giriş katında 25 ve 100 kişilik 2 toplantı

salonu, fuaye, oyun odası ve Kuşburnu Cafe

yer almaktadır.



Göktepe
Adını baktığı Göktepe’den alan bina, 

2 adeti balkonlu suit, toplam 10 

odaya sahiptir.

Tüm Odalarımızda;

•Minibar 
•LCD TV
•Kasa 
•Telefon 
•Wireless 
•Fön makinesi
•Banyo-duş ve WC 
•Merkezi sistem iklimlendirme (kış) mevcuttur. 





Toplantı Salonları

100 kişi kapasiteli, 120 m2 alanda yer alan Zirve I toplantı salonu ve 25 kişi kapasiteli, 

40 m2 alanda VIP Zirve 2 salonları;

Ses ve ışık sistemleri, barkovizyon, tepegöz, flipchart, beyaz tahta, video ve LCD TV ile 

tüm teknik donanıma sahiptir. 

Toplantı öncesi, araları ve sonrasında, fuaye ve Kuşburnu Bar, çay, kahve, kurabiye 

servisleri için uygun alanlardır.



Toplantı Salonları



Su SPA Sağlıklı Yaşam Merkezi

Isıtmalı, 350 m2 platform üzerinde kurulu 160 m2 kapalı havuz ve çocuk havuzu, Muğla 

mermeriyle döşenmiş Türk hamamı, sauna, jakuzi, masaj odaları, fitness salonu, taze

meyve sularının sunulduğu Vitamin Barı sizi yenilerken; Sağlıklı Yaşam Merkezi, 

aktivitelerimiz ve doğal ürünlerimiz ile beraber sağlıklı ve formda kalmanızı sağlar.





İksir Binicilik Merkezi

27*41 m ölçülerinde kapalı maneji, 27*70 m ölçülerinde açık maneji, 16 atlık modern 

ahırları, soyunma odaları, reviri, üst katında bulunan 500 m2’lik kolonsuz, mutfaklı çok 

amaçlı salonu ile binicilik merkezi 4 mevsim her yaş ve seviyede biniciye hizmet

vermektedir. 

Profesyonel eğitmenler gözetiminde eğitim alınabileceği gibi, doğada serbest binişler ve

300 km. çevre orman yollarında atlı safariler de düzenlenmektedir.

Konaklamasız, konaklamalı günlük ve birkaç günlük çadırlı atlı turlar düzenlenmektedir.





Aktiviteler

İksir ailesi, hobi bahçeleri oluşturmaktan ekmek yapımına, trekking’den olta balıkçılığına, 

ahşap atölyesinde calışmadan atv turlarına, sepet örmeden mantar toplama turlarına, dağ

bisikleti turlarından tarihi gezilere kadar ellinin üzerinde aktiviteye ev sahipliği yapmaktadır. 

Her yaş ve ilgi grubuna yönelik dinlendirici, eğitici ve eğlendirici aktivite mevcuttur.

2019 Etkinlik Takvimi için tıklayınız: 

http://www.iksirresorttown.com/iksir-resort-town-etkinlik-takvimi/

http://www.iksirresorttown.com/iksir-resort-town-etkinlik-takvimi/


• Horse Bistro- İksir Binicilik Merkezi üst katında 

yer alan toplam 500 m2 kolonsuz, 2 salon

• Avlu

• İksirli Çiftlik

• Yumurtacı Göleti Rekreasyon Alanı

• Soğucaova Dağ Evi

Özel Menüler

• İksirli Çiftlik ürünleri ve tarlalardan 

gelen ürünler ile hazırlanan menüler

• vejetaryen, vegan menü seçenekleri

• Bitki çayları, siyez unlu ürünler ile 

hazırlanan ara öğünler

Yoga Kampları için alanlarımız

Yoga& İnziva Kampları





Ek Hizmetler
3 km. uzaklıkta 100 dönüm arazisi ile üretim çiftliğimiz İksirli Çiftlik (doğal tarım, büyükbaş 

ve küçükbaş hayvan üretme çiftliği ve tesisleri)

20 km. mesafede, 1800 m. Rakımlı Ballıdağ’da, çam ve köknar ağaçlarının ortasında , 200  

dönüm alan içerisinde 6 odası ve restoranı ile Soğucaova Yayla-Dağ Evi

3 km. mesafede, bisikletlerle, yürüyerek, araçlarla rahatça ulaşılabilecek 300 dönüm alanlı 

Yumurtacı Göleti kiyisinda, konuklarımız için 8.000 m2’si tesislerimize ait, yemek, dinlenme 

ve olta balıkçılığı alanı

Karavan ve Kamp alanı (tesislerin bitişiğinde, altyapısı hazır)

Avluda120 m2 tamamen ahşaptan yapılmış, bilardo oynanabilen, şömineli bar

Tesis bitişiğinde yer alan, gece aydınlatmalı çim saha ve kapalı spor kompleksi





GEL, BAS, DOKUN, HİSSET, YAŞA…

İksirli Çiftlik’in tarihi neredeyse bir asır öncesine dayanıyor. 
Kastamonu’nun en yeşil ilçelerinden Daday’ın şirin köylerinden biri olan 

Bayır Köyü’nde 100 dönüm arazi üzerinde kurulu İksirli Çiftlik sırtını 
Göktepe’nin yeşil ormanlarına dayıyor. Alt kısmından Daday çayı geçen 

çiftliğimizin dört yanı organik geçiş sürecindeki tarlalarımızla çevrili.
Ana avlunun etrafında hayatın döndüğü çiftliğimizde, avlu kapısından 

girdiğinde tüm canlılar seni kucaklıyor. İneklerin bulunduğu ahırlar, 
toplantı ve workshopların düzenlendiği eski zaman samanlığı, 

koyunların yaşadığı çantı ağıl, ortak mutfak ve restoran alanı, fırınından 
sıcacık ekmeklerin, odun ateşinde salçaların çıktığı ocaklar, sağlıklı ve 

katkısız üretimin devam ettiği üretimhane, çiftlikteki tüm işlerin 
yürümesini sağlayan aile evi ve konuk evi ortak avluda buluşuyor.

.

İksirli Çiftlik



Ana tesislere 3 km. mesafedeki İksirli Çiftlik 100

Dönüm organik sertifikalı tarım arazisine sahip.

Hem çiftlik hem otelin mutfak tüketimlerinin 

bir bölümü İksirli Çiftlik’te üretiliyor.

Köy evinde 2 katta 6 oda bulunuyor. Odaların 

İkisi özel tuvalet-banyoya sahip.

Ortak mutfak alanında imece usulü, 

Mevsimsel, yöresel ve çiftlikten yemekler 

yapılıyor.

Eski samanlık, çok amaçlı salon olarak kullanılıyor.

Çiftlik Hayatı ve Doğal & Organik Ürünler

İksirli Çiftlik



Kümes Hayvanları 

Tavuk

Hindi

Kaz

Büyükbaş Hayvanlar

İnekler

Küçükbaş Hayvanlar

Koyunlar

Tavşanlar

Çiftlik Canlıları

İksirli Çiftlik



Organik Üryani Pelverdesi

Organik Üryani Pestili

Organik Çam Pekmezi

Kestaneli Kiren Sos

Çam Pekmezli Üryani Sos

Organik Çördük Ekşisi

Organik Ahlat Pekmezi

İksirli Çiftlik’in tamamını kendi ürettiği 

50nin üzerinde ürünle beraber kendine 

has lezzetleri:

İksirli Çiftlik



Ekimlerimiz:

Organik sertifikalı çiftlik arazilerinde dönüşümlü 

siyez buğdayı ekimi, nadas ve baklagil ekimi

Diğer arazilerde yulaf, arpa, yonca ekimleri

Atalık tohumlarla sebze ekimleri, bostan

İksirli Çiftlik



hiç hamur açtın mı?
hiç süt sağıp yoğurt mayaladın mı?
hiç tereyağı yaptın mı?
hiç reçeller, marmelatlar yaptın mı, onların meyvelerini çarşılardan almak yerine 
doğadan topladın mı?
hiç gece yarılarına kadar pekmez kaynattın mı, ocak sönmesin diye odunlar hazırladın 
mı?
hiç traktör kullanmayı denedin mi?
hiç çisil çisil yağmur altında toprağın saldığı kokuyu hissederek toprağın tavı geldi dedin 
mi?
hiç mantarla turşu kurdun mu?
hiç dokuma tezgahının başına geçtin mi?
domates fideleyip, olgunlaşmasını izledin mi? Peki sonra salça da yaptın mı hiç?
çoluk çocuk birlikte yapılan işlerle yorulup ailece neşe içinde kırlara uzandın mı hiç?
seninle ortak keyifleri olan yeni dostlar edinmenin keyfini yaşadın mı hiç?

İksirli Çiftlik






