RAFİNE BİR
YAŞAM KULÜBÜ

Kemer Country Club İstanbul,
köklü geçmişini daima
kendini yenileyen
bir anlayışla buluşturan,
dünya standartlarında
bir yaşam kulübü.
Belgrad Ormanları’nın yemyeşil ve uçsuz
bucaksız doğası içerisine konumlandırılmış
Kemer Country Club; üyeleri için hayattan keyif
alabilecekleri özel ve ayrıcalıklı anlara yer açıyor.

HAYATTAN
KEYİF ALMAK
EN DOĞAL HAKKINIZ

Golf, tenis, binicilik gibi spor kulüplerinin
yanı sıra; kongre, organizasyon, sanat eserleri ve
Kemer Country Hotel’in benzersiz konaklama
tesisleriyle yaşamınıza zenginlik katacak rafine
bir kültür, sizi Kemer Country Club’da karşılıyor.

GOLF KULÜBÜ

Yeşile adım atmak için
sayısız nedeniniz var...
Golf tutkunlarının İstanbul’daki buluşma noktası
olan Kemer Country Golf Kulübü’nde, golf keyfini
en üst düzeyde yaşamanız için her şey düşünüldü.
Belgrad Ormanı’nın yokuşlu tepeleri arasında

ÜST DÜZEY
BİR GOLF
DENEYİMİ

kurulmuş olan Kemer Country Golf Kulübü,
eşine az rastlanan güzellikte ve zorlayıcı bir
golf sahasına sahip. USGA standartlarına uygun
olarak tasarlanan saha, profesyonel golfçülere
olduğu kadar, yeni başlayanlara da hitap ediyor.

Yemyeşil çim alanlar; orman ve göletler ile

Kemer Country Club’ın üyelerine özel sunduğu

ustalıkla şekillendirilmiş tepecikler arasından

imkanlardan biri de; dünya standartlarındaki

yolunu çiziyor. Her biri farklı tasarlanmış

golf eğitim sistemi... PGA sertifikalı tecrübeli

delikler; profesyonellere şaşırtıcı ve keyifli bir oyun,

golf eğitmenleri, Profesyonel V1 Golf Eğitim

başlangıç seviyesindekilere motivasyon vaat ediyor.

Sistemi’ni uyguluyor. Kemer Country Club üyeleri,
Golf Kulübü’nün antrenörlük hizmetleri,

Kemer Country
Golf Kulübü’nün
uluslararası standartlardaki
18 delikli golf sahası,
ünlü tasarımcı
Joan Dudok van Heel’in
imzasını taşıyor.

DENGE, HASSASİYET,
KONSANTRASYON

özel dersleri ve turnuvalara katılma
olanaklarından yararlanabiliyor.

>		 18 delikli, Joan Dudok van Heel
imzalı golf sahası

>		 Kulüp evi ve bar

>		 İleri seviye PGA sertifikalı
golf eğitmenleri

>		 Driving Range Cafe

>		 Profesyonel V1 golf eğitim
sistemi

>		 Çocuklar için driving range

>		 Antrenörlük hizmetleri,
özel ders ve turnuvalara
katılma imkanı

>		 Driving range
>		 Half Way Cafe
>		 Caddy ve golf ekipmanları
servisi
>		 Proshop

ASİL BİR
SPOR

ATLI SPOR KULÜBÜ

Eşsiz bir binicilik
deneyimini keşfedin...
Avrupa’nın en saygın binicilik merkezlerinden
biri olan Kemer Country Atlı Spor Kulübü,
sizi doğanın kalbinde, atlarla yakın bir dostluk
kurmaya ve kusursuz bir binicilik deneyimini
keşfetmeye davet ediyor.

Kemer Country
Atlı Spor Kulübü,
Balkanlar’ın en büyük kapalı
manejinin de aralarında
yer aldığı benzersiz
tesislere sahip.

Kulüp, ayrıca özel bir eğitim merkezi olarak da
hizmet sunuyor. Kulüpte yeni başlayanlar için gelişim
programları hazırlanarak binicilik sporuna hizmet
veriliyor. Binicilerin erken yaşta eğitime başlamaları
gerektiği düşünüldüğünden, Pony Club’a ve
genç binicilere özellikle önem veriliyor.

Kemer Country Atlı Spor Kulübü, Türkiye
Binicilik Federasyonu tarafından da destekleniyor.
FEI (Uluslararası Binicilik Federasyonu),
yabancı temsilciler ve biniciler tarafından
Avrupa’nın en önemli binicilik kulüplerinden
biri olarak gösteriliyor.

> Kulüp evi
> Balkanlar’ın en büyük
kapalı maneji (36x100m)

> Binicilik eğitimi ve
yarışmalara katılma imkanı
> Paddock Restaurant & Bar

> Açık yarışma maneji (50x100m)

> Horse Walker

> 2 kapalı antrenman maneji 		
(18x36m)

> 267 adet ahır

> Isınma maneji (37x70m)
> Pony açık maneji (20x40m)

> 24 saat at bakım ve
güvenlik hizmeti

> Belgrad Ormanı gezinti yolu

> Proshop

> Profesyonel lisanslı eğitmenler

> Padoklar

TENİS KULÜBÜ

AVANTAJ
SİZDE

Kemer Country Tenis Kulübü,
Türkiye’nin en büyük tenis
akademisine ve en önemli
tenis organizasyonlarına
ev sahipliği yapıyor.
Yeni başlayanlar ve keyif için oynayanlardan,
profesyonel tenisçilere kadar geniş bir oyuncu
skalasına hizmet veren Kemer Country Tenis Kulübü,
Türkiye’nin en kapsamlı ve en önemli tenis
merkezlerinden biri. Kulüpte tamamı ısıtma
sistemine sahip kapalı ve açık kortlar,
oyunun heyecanını yaşamak için sizi bekliyor.

Tenis sporunun tüm detaylarını kapsayan eğitimlerin
sonunda lisans da veriliyor. Milli Takım’a ve önemli
turnuvalara oyuncu yetiştirmek amacıyla kurulan
performans takımının kazandığı önemli başarılar,

Kemer Country
Tenis Kulübü,
dünya standartlarındaki
tesisleri ve milli takım
seviyesindeki
tecrübeli antrenörleriyle,
tenis eğitiminde
Türkiye’de lider.

KUSURSUZ
SERVİS

Tenis Kulübü’nün eğitimdeki yetkinliğinin en büyük
kanıtı. Tenis severlerin, tenis gelişimini ve kaynaşmalarını
hızlandıracak akademiler, turnuvalar ve partiler,
kulübün vazgeçilmez faaliyetleri arasında.

> Kulüp evi

> 1 merkez kort

> Tenis Cafe

> 5 açık kort

> Profesyonel lisanslı eğitmenler

> 5 kapalı kort (ısıtmalı)

> Tenis eğitimi ve
turnuvalara katılım imkanı

> 2 balon kort (ısıtmalı)

FITNESS CENTER
Kemer Country Club Fitness Center,
7000 üyesi ile İstanbul’da
bulunan en büyük sağlık ve
zindelik kulüplerinden biri.
Kaliteli ekipmanlarla donatılmış Kemer Country

ENERJİNİZİ
HAREKETE
GEÇİRİN

Daha iyi yaşamak, hayatınıza hareket
ve sağlık katmak istiyorsanız,
Kemer Country Fitness Center’da
mutlaka size göre bir seçenek bulacaksınız.
Deneyimli fitness eğitmenleri, spor
ve eğlenceyi buluşturan dersleri ve gelişmiş
imkanlar sunan tesisleriyle Kemer Country
Club Fitness Center’da, sizi harekete
geçirmek için gereken her şey var.

Fitness Center’da; kişisel eğitmeninizle çalışabilir,
30’un üzerinde farklı branştaki derslere katılabilir
ya da kendi programınızı yapabilirsiniz. Pilates’ten
boksa, otuzun üzerinde farklı branşta spor aktivitesi,
dilediğinizce spor yapmak için sizi bekliyor.

> 2 adet grup egzersiz stüdyosu
> Boks stüdyosu
> Aletli pilates stüdyosu
> Cross fit stüdyosu

Kemer Country Basketbol
Akademisi’nde, dünya standartlarında
bir eğitim sizi bekliyor.

BASKETBOL KULÜBÜ

Dünya standartlarında yetkin eğitmen kadrosu,
benzersiz antrenman ve maç sahalarıyla Kemer

İster profesyonelliğe oynayın,
ister akşam yemeğine
Kemer Country Basketbol Kulübü’nde
mücadelenin keyfini yaşayacaksınız.

Country Basketbol Kulübü, basketbolu öğrenmek
veya ilerletmek isteyen herkes için İstanbul’daki
en önemli adreslerden biri. Genç sporcuları en iyi
donanımlara sahip olmak üzere yetiştiren kulüp,
yeni başlayanları tecrübeli oyuncularla buluşturan
etkinliklere de imza atıyor.

Başarılı genç sporcular yetiştiren, farklı yaş grupları
için çeşitli müsabaka ve turnuvaların düzenlendiği
Kemer Country Basketbol Kulübü, basketbol tutkunlarını
bekliyor. Eğitim konusunda da oldukça iddialı olan
kulüp, geleceğin profesyonel oyuncuları için benzersiz
bir rekabet ortamı sunarken; yalnızca oyunun tadını
çıkarmak isteyenlere de ideal tesisleri sunuyor.

OYUNA
GİRİN

> Uluslararası standartlarda antrenman ve maç sahaları
> Sosyal amaçlı müsabaka veya antrenman imkanı
> Genç ve deneyimli oyuncuları buluşturan organizasyonlar
> Dünya standartlarında yetkin eğitmen kadrosu

WELLNESS SPA-CE

Kemer Country Wellness Spa-ce;
dünyanın önde gelen
merkezlerinden
Canyon Ranch Spa’nın
bilgi birikimiyle yaratıldı.

Wellness Spa-ce bakım ve
masaj programlarıyla dinlenin,
arının, yenilenin...
Aromaterapi, jakuzi, masaj odaları, Türk hamamı,
sauna ve buhar odaları, kapalı havuz ve tamamen
doğal ürünlerle sağlanan güzellik bakımı hizmetleriyle,
kendinize iyi bakın, iyi hissedin. Hijyene, doğallığa
ve sağlığa büyük önem verilen Kemer Country
Wellness Spa-ce; tecrübeli masöz ve bakım uzmanları
ile sizi bekliyor.

Kendinizi uzman masaj terapistlerinin ellerine bırakın
ve bedeninize, ruhunuza ağırlık yapan her şeyden
kurtulun. Geleneksel Bali masajından hamamda özel

KENDİNİZİ
YENİLEYİN

Şehrazat bakımına, uzmanlar tarafından hazırlanan
Wellness Spa-ce terapi paketlerinden dilediğinizi seçin;
hem zihninizi hem de bedeninizi huzurlu bir
mola ile yenileyin.

> Masaj odaları

> Buhar odası

> Cilt bakım odası

> Dinlenme odaları

> Vücut bakım odası

> Türk hamamı

> Sauna

> Şok duş

HAVUZLAR

MAVİNİN
ÇAĞRISI

Kemer Country Club’ın her mevsim
yüzme keyfini yaşayabileceğiniz
kapalı ve açık havuzlarında,
yorgunluğunuzu üzerinizden
atabilirsiniz.
Kemer Country Club bünyesinde, bir tanesi sadece
16 yaşından büyükler için olmak üzere 2 açık,

Yazın sıcak günlerinde,
Kemer Country Club açık
havuzlarının sularında serinleyin.
Ağaçların arasında, ormanın temiz havasını içinize
çekerek yüzebileceğiniz açık havuzlar yaz aylarının
sıcak günlerine keyif katıyor. Benzersiz doğası,
içinizi ferahlatacak soğuk içecekleri, leziz taş fırın
menüleri ve eğlenceli sürprizleriyle Kemer Country Club
açık havuzları, Belgrad Ormanları’nın
kalbinde sizi bekliyor.

1 kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Havuzlar, yazları
mevsime uygun yenilikler ve sürprizlerle keyifli
bir ortama, kışları ise Yüzme Akademisi’ne
ev sahipliği yapıyor.

> 2 adet açık havuz
> 1 adet kapalı havuz
> Yaz aylarında havuz başı organizasyon imkanları
> Havuz Cafe
> Güneşlenme ve dinlenme alanları

ORMAN EVİ

Geniş iç salonu ve ağaçların arasındaki
verandasıyla Orman Evi, etkinlik ve
kutlamalarınız için size özel, rahat
ve kullanışlı bir mekan alternatifi...
Düğün, davet, toplantı gibi etkinlikleriniz için

AĞAÇLARIN
ALTINDA
BİR EV

Ağaçların arasında,
muhteşem bir doğanın içinde
yer alan Orman Evi,
Kemer Country Club’ın
en keyifli mekanlarından biri...
Orman Evi, Kemer Country Club üyelerine,

ayırtabileceğiniz Orman Evi’nin ormanı kucaklayan
bir de verandası bulunuyor. Zaman zaman
Kemer Country Club’ın üyelere özel aktivitelerine de
ev sahipliği yapan bu büyüleyici mekan, sizi güzel
geçecek bir güne davet ediyor.

> 500 m2 kapalı alan

doğanın kalbinde eşsiz bir alan sunuyor.

> 2000 m2 bahçe

Sıcacık atmosferi, ev rahatlığındaki konforuyla

> Kurumsal toplantılar

bu mekan, özel günlerinize ve organizasyonlarınıza

> Özel davetler

ev sahipliği yapmaya hazır.

> Bahçede düğün, kokteyl, kutlama organizasyonları

