DOĞANIN
KALBİNDE YERİNİZİ AYIRIN

DOĞAYI KONFORLA
BULUŞTURAN, KEYİFLİ
BİR KONAKLAMA DENEYİMİ

Kemer Country
Hotel İstanbul’da,
zaman tamamıyla size ait.
Tenisten biniciliğe, sayısız aktivite
seçeneğinden biriyle günü değerlendirin,
ya da uçsuz bucaksız yeşile adım atıp
18 delikli golf sahasında vuruşlarınızı
mükemmelleştirin. Sevdiklerinizle özel
lezzetler paylaşmak, kendinizle yalnız kalmak
veya doğaya karışmak... Tercihiniz hangisi
olursa olsun, Kemer Country Hotel İstanbul’da
kendinizi iyi hissedeceksiniz.

KEYİFLİ
ŞIKLIK

Dünyanın sayılı metropollerinden
biri olan İstanbul’da, mimarisi
Autoban imzası taşıyan,
şık ve konforlu bir yaşam alanı.
Kemer Country Hotel İstanbul, her detayı
incelikle düşünülmüş 35 odasıyla sizi eksiksiz
bir konaklama deneyimine davet ediyor.
Kemer Country Hotel İstanbul, şehir merkezinin
yanı başında 7000 m2’lik bir alanın içerisinde;
dört bir yanını saran bahçeler ve orman, seçkin
sanat eserleri, eşsiz lezzetler, golf, binicilik,
havuz, tenis ve bedeninize iyi gelecek daha birçok
aktivite seçeneğiyle sizi bekliyor.

Kemer Country Hotel İstanbul, hayatı sanatla
zenginleştiriyor. Otel bünyesinde ve çevresinde
yer alan eserlerin yanı sıra, dönemsel sergilerle
sanatı günün her anına yansıtıyor. Türk sanatçı
Mehmet Ali Uysal’ın, The Independent tarafından
kamusal sanat alanında dünyanın en iyi üçüncü
projesi olarak gösterilen Ten adlı eserini görmek
için tek yapmanız gereken, pencereden golf
sahasına doğru bakmak...

SANAT
HER YERDE

Kemer Country Hotel İstanbul,
Mehmet Ali Uysal’ın, aldığı
uluslararası ödüllerle dikkat
çeken “Ten” adlı eserine
ev sahipliği yapıyor.

HER ŞEY
RAHATINIZ
İÇİN

Tüm detayların incelikle
düşünüldüğü 35 odanın
her biri, konforu içeri adım
attığınız ilk anda hissettiriyor.
Büyüklükleri 30 ile 72 m2 arasında değişen
5 farklı oda tipi, konaklamanızı sizin için
en konforlu hale getirmek üzere tasarlandı.
Ahşap zemin, yerden tavana pencereler,
yemyeşil manzara, yüksek tavan ve dingin
tonlarla dekore edilen odalarda, günlük hayatın
yorgunluğu sizden çok uzak.

Orman veya bahçe manzaralı 72 m2 büyüklüğündeki
Premium oda; teras, özel giyinme odası, şarap
köşesi, golf çantası/bagaj dolabı gibi lüks özelliklerle
donatıldı. 62 m2 büyüklüğündeki Superior odada,
terasınızdan orman veya bahçe manzarasını
izleyebilir, giyinme odanızın rahatlığını
yaşayabilirsiniz.

ODANIZI
SEÇİN

TADINI
ÇIKARIN

Büyüklüğü 47 m² ile 60 m² arasında değişiklik
gösteren Deluxe odalarda teras keyfinize havuz,
orman veya avlu manzarası eşlik ediyor. Teras veya
Fransız balkon seçeneği sunan Privilege odalar;
havuz, bahçe veya avlu manzarasına bakıyor ve
büyüklükleri 41 m² ile 48 m² arasında değişiyor.
30 m² büyüklüğündeki Standart oda ise,
terastan bahçe manzarasına bakıyor.
Tüm odalarda çalışma masası, LCD TV, klima,
WiFi, uydu kanalları, yağmur başlıklı duş, kasa,
gardırop ve minibar bulunuyor.

Kemer Country Hotel Bistro
Restaurant’ın orman ve golf sahasına
hakim göz alıcı manzarasında,
şefin leziz tariflerinin tadına varın.
Yaz kış kullanılabilen fonksiyonel cam salonu, teras ve
iç salonuyla Bistro Restaurant, yeşilin sakinleştirici ve
temiz havanın tazeleyici etkisinde, damağınıza ve ruhunuza
hitap eden bir ortam sunuyor.
Şefimizin ustalıkla hazırladığı Akdeniz, Osmanlı ve

ŞEFİN
SEÇTİKLERİ

İtalyan mutfağının en seçkin tatları, bu güzel ortama
lezzet katıyor. Hafta sonu sabahlarına keyif katacak geç
kahvaltıdan, kaçırmak istemeyeceğiniz gün batımına,
Bistro Restaurant’ta günün her saati farklı bir tat sunuyor.

En modern teknoloji ve imkanlarla
donatılmış gün ışığı alan salonu ve
keyifli terası ile Salon Allure, toplantı
ve organizasyonlarınızda sizi keyifli
bir deneyime davet ediyor.
Ayrıca Kemer Country Club
bünyesinde yer alan Orman Evi,
şirket toplantıları için de ideal.

KEYİFLİ BİR
İŞ BULUŞMASI

Kemer Country Hotel, davetlerinizi unutulmaz
kılacak mekan ve imkanları sizin için bir araya
getiriyor. Açık havada bir kokteylden yıldızların
altında romantik bir geceye, masalsı bir salon
düğününden ormanın içinde bir kurumsal
davete, hayal ettiğiniz tüm konseptleri hayata
geçirmek mümkün.

DAVETLİSİNİZ

Kemer Country
Hotel İstanbul’da kusursuz
bir güne, keyifli bir
kahvaltıyla başlayın.

KUSURSUZ
BİR GÜN

Kahvaltıdan sonra yemyeşil ormanın
içerisinde sakin bir yürüyüşle günün
ilk anlarının tadını çıkarabilir,
ya da golf sahasına geçebilirsiniz.

GÜNÜ
DİLEDİĞİNİZCE
YAŞAYIN

Büyük emek, ilgi ve tecrübeyle
hazırlanmış, zengin bir peyzaja sahip bahçeler,
her mevsim yüzme keyfinin yaşanabileceği
kapalı ve açık havuzlar, güneşlenme alanları,
yürüyüş parkurları, özel masaj ve bakım
kürlerini deneyimleyebileceğiniz
Wellness Spa-ce, kusursuz bir gün için
Kemer Country Hotel’in sunduğu
ayrıcalıklardan yalnızca birkaçı.

KENDİNİZE
İYİ BAKIN

Kemer Country Wellness Spa-ce,
alanında dünyanın önde gelen
merkezlerinden olan Canyon Ranch
Spa’nın bilgi birikimiyle yaratıldı.
Aromaterapi odası, jakuzi, masaj odaları,
Türk hamamı, sauna ve buhar odaları,
kapalı havuz ve tamamen doğal ürünlerle
sağlanan güzellik bakımı hizmetleriyle
kendinize iyi bakın, iyi hissedin.

Kemer Country Hotel misafirlerinin
ücretsiz olarak yararlanabildikleri
Kemer Country Club Fitness Center,
7000 üyesi ile İstanbul’da bulunan en
büyük sağlık ve zindelik kulüplerinden biri.
Gelişmiş ekipmanlarla donatılmış Fitness
Center’da, kişisel eğitmeninizle spor yapabilir,
kendi programınızı yapabilir ya da
derslerde ter atabilirsiniz.

Pilates’ten boksa, otuzun
üzerinde farklı branşta spor
aktivitesi, dilediğinizce spor
yapmak için sizi bekliyor.

Kemer Country Golf Kulübü,
uluslararası standartlardaki
18 delikli golf sahası ile
İstanbul’da golf denince
akla gelen tek adres.

USGA standartlarına uygun olarak,
ünlü tasarımcı Joan Dudok van Heel
tarafından tasarlanan golf sahası, profesyonel
golfçülere olduğu kadar, yeni başlayanlara da
hitap ediyor. Belgrad Ormanı’nın yokuşlu
tepeleri arasına kurulmuş Kemer Country
Golf Kulübü, az rastlanan güzellikte ve
zorlayıcı bir golf sahası sunuyor.
Her yıl 50’nin üzerinde turnuvanın
düzenlendiği Golf Kulübü’nde; ihtiyaçlarınız
için Proshop, deneyimli caddy’ler ve

MÜKEMMEL
VURUŞ

malzemelerinizi taşıyacak araçlarla,
keyif dolu bir golf deneyimi sizi bekliyor.

Kemer Country Atlı Spor Kulübü,
Balkanlar’ın en büyük kapalı
manejinin de aralarında yer
aldığı, benzersiz tesislere sahip.
Avrupa’nın en yetkin ve saygın binicilik
merkezlerinden biri kabul edilen Kemer Country
Atlı Spor Kulübü; sizi doğanın kalbinde, atlarla
yakın bir dostluğa ve unutulmaz bir binicilik
deneyimine davet ediyor.

ATLARLA
DANS

Kapalı ve açık manejler, orman içinde atla
gezinti yolu, çocuklar için Pony Club, Proshop
ve Paddock Restaurant kulübün imkanlarından
sadece bazıları...

Kemer Country Tenis Kulübü,
Türkiye’nin alanında
en büyük kulüplerinden biri.
Kemer Country’nin ayrıcalıklı dünyası
yalnızca bu olanaklarla sınırlı değil.
Türkiye’nin alanında en büyük kulüplerinden
biri olan Kemer Country Tenis Kulübü’nde,
7 kapalı ve 6 açık kort bulunuyor.
Siz tenis oynarken çocuklarınızın güvenle
ve keyifle vakit geçirebileceği Kidsville,
doğa sporları, basketbol gibi pek çok
ayrıcalık, Kemer Country deneyiminizi
zenginleştirmek için sizi bekliyor.

Kemer Country Hotel,
Göktürk’te, İstanbul’un
doğal kalabilmiş en güzel
noktalarından birinde yer alıyor.
Göktürk, tertemiz havası, kuş sesleri,
çiçek kokuları ve Belgrad Ormanı’nın doğal
güzelliği ile büyüleyici bir İstanbul yerleşimi.
Dünyanın en büyük metropollerinden biri
ile arasında sadece dakikalar olmasına rağmen
son derece dingin ve huzurlu bir atmosfer

KEŞFETMEYE
DEĞER

sunan Göktürk, eşine sadece Türkiye’de değil,
dünyada nadir rastlanabilecek bir konum.

REZERVASYON

www.kemercountry.com
0212 239 60 19

