OTEL BİLGİLERİ

YAZ 2019
Ultra Her Şey Dahil
Otelin İsmi
Adres
E-Mail Adresi
Internet Adresi
Telefon
Telefaks
Açılış tarihi
Yabancı diller
Mesafeler

: BELCONTI RESORT HOTEL ( 5 yıldız )
: İskele Mevkii – 07506 Belek / ANTALYA
: info@belconti.com
: www.belconti.com
: 0090 – 444 50 95
: 0090 – 242 – 715 10 47
: 06.09.1997
: Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça
: Belek
: 1 km
Antalya
: 35 km
Antalya Havalimanı
: 30 km
Serik Devlet Hastanesi
: 15 km
Aspendos Tiyatrosu
: 17 km
Kurşunlu Şelalesi
: 25 km
Thermessos
: 40 km
Köprülü Kanyon
: 65 km
Alanya
: 100 km

Ulaşım:
Günde 2 sefer Antalya, 1 sefer Side-Manavgat ve haftada 1 sefer Alanya’ya ulaşım sağlanmaktadır.
Konum:
Antalya’nın 35 km doğusundaki Turizm Merkezi Belek, geniş yeşil bitki örtüsü , koruma alanı ve kumlu /
ince çakıllı sahil şeridi üzerinde bulunmaktadır. Belek’i doğal karakter açısından daha önemli kılan nesli
tükenmekte olan "Deniz Kaplumbağası ( Caretta Caretta ) Üreme Alanı" olmasıdır. Aynı zamanda,
uluslar arası standartlara uygun tenis kortları, futbol sahaları ve birçok modern golf sahaları ile
profesyonel ve amatör sporculara hizmet sunan Belek bir spor merkezidir. Bölgenin tarihi güzelliklerini
görmek için en iyi başlangıç noktalarından biridir. Aralık 2004 yılında bölgede açılan Kilise, Sinagog ve
Cami üçlüsünün buluşturulduğu “ Hoşgörü Merkezi “ Belconti Resort Otel’e yakın mesafede
bulunmaktadır.
Genel Tanımlama:
Belconti Resort Hotel ; 98.000 m2 alana kurulu ve denize “0” çevre bilinci ile tanzim edilmiş ,özel bitki
örtüsüne sahip yeşilliklerle çevrili ,geniş bahçesiyle hizmet sunmaktadır. Tesisimiz zevkle dekore edilmiş
geniş lobi ve resepsiyon, panorama teraslı lobi bar ve 4 panoramik görüntülü asansörlü ana bina, ve 2 –
3 katlı club odalardan oluşmaktadır. 1 adet Ana restaurant ve terası, Türk mutfağı, İtalyan mutfağı , ve
zengin Balık menüsü ile toplam 3 adet A’la Carte Restaurant gözleme çadırı , çeşitli barlar
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(Lobby Bar, Fiesta Bar , Havuz Bar, Snack Bar, Sahil Bar, Terrace Lounge Bar, Disco Bar), alışveriş
merkezi kuaför, fotoğrafçı, butik, market, gümüşçü, kuyumcu, derici, çantacı, hediyelik eşya, oyun
alanı), 1 adet kapalı yüzme havuzu (su sıcaklığı 27 – 29°C ve 122 m2 ), 2 adet jakuzi, Türk hamamı,
buhar banyosu, sauna, fitness ve wellness merkezi, çocuk kulübü , teenager kulübü (yüksek sezonda), 2
adet açık - tatlı su yüzme havuzu (905 m2 / 724 m2 ), 4 adet kaydıraktan oluşan aquapark , 1 adet
çocuk havuzu ve çocuk oyun alanı , açık hava diskosu ve kapalı disko, 10 adet tenis sahası ( sert zemin ),
futbol sahası (periyodik bakımlar hariç 66*100 m2.), masa tenisi , mini golf alanı, amatör basket sahası ,
sahil voleybolu , okçuluk alanı , havalı tüfek , su sporları ve her türlü toplantılar için, kısmi gün ışığından
yararlanılabilecek 8 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Ana bina ve çevresi konforlu eğim ve rampalar
ile oldukça kullanışlıdır.
Toplam Oda Sayısı

: 596

426 Ana bina ( 5 Adet Engelli Odası ), 164 oda Club Odası (1 adet engelli odası), Odalarda sigara
kullanımı yasaktır.
Kablosuz internet tüm alanlarda ücretsizdir.
Balayı çiftleri için isteğe bağlı olarak her sabah odaya kahvaltı servisi sunulmaktadır.
164 Club Odası ( Bungalov )

1 çift kişilik yatak veya 1 çift kişilik ve 1 tek kişilik yatak veya 2 yada 3
tek kişilik yataktan oluşmaktadır. Mermer zemin kısmen kilim ile
örtülüdür.
329 Standart Oda
Yeni dekore edilmiş, LCD-TV li , 1 çift kişilik yatak veya 1 çift kişilik ve
Mobilya,mefruşat ve dekorasyon 1 tek kişilik yatak veya 2 yada 3 tek kişilik yataktan oluşmaktadır
yenilenmiştir.
65 Aile Odası
Yeni dekore edilmiş , LCD-TV li, 2 yatak odası ve 1 banyodan
Mobilya,mefruşat ve dekorasyon Oluşmaktadır. Hepsinde 1 çift kişilik yatak ve 2 yada 3 tek kişilik
yenilenmiştir.
yatak bulunmaktadır
26 Deluxe Oda
Lüks ve modern tasarımlı odada LCD-TV, Jakuzzi, Duş / WC
2 Kral Dairesi
Lüks ve modern dekore edilmiş, LCD/TV, Jakuzzi,Duş/WC, 2 yatak
odası ve 1 oturma odası
4 Balayı Odası
Lüks ve modern tasarımlı odada LCD-TV, Jakuzzi,Duş /WC
4 oda : Lüks ve modern tasarımlı villada LCD-TV, Jakuzi, Duş/WC, 2
6 Deluxe Villa Apart
yatak odası ve 1 Amerikan Mutfağı olan oturma odası.
2 oda : Lüks ve modern tasarımlı villada LCD-TV, Jakuzi, Duş/WC ,1
yatak odası ve 1 Amerikan mutfağı olan oturma odası.
İlaveten alt kat odaların balkonlarında da Jakuzi bulunmaktadır.
Odaların Standart Donanımı:
Merkezi klimalı (mevsime göre sıcak yada soğuk, hava koşullarına göre çalışma saatleri yönetim
tarafından belirlenmektedir.) Rahat ve konforlu döşenmiş odalarda, balkon, teras veya Fransız balkon,
küvet / duş / WC, saç kurutma makinesi, müzik kanalları da olan uydu-TV, telefon, mini bar (günlük
dolum), kasa (ücretsiz) bulunmaktadır. Deluxe odalarımızda her odada jakuzi, mevcuttur. Ana bina
odaların zemini halı, club odaların zemini mermerdir. Tüm odalar deniz veya bahçe manzaralıdır.
Tesisimizdeki tüm kapalı alanlarda ve odalarda sigara içilmemektedir. Açık alanlarda ve plajda sigara
içilebilir.

İskele Mevkii Belek / ANTALYA / TURKIYE Tel: 444 50 95 , Fax : +90 242 715 10 47
http// : www.belconti.com

e-mail: info@belconti.com

Çevreyi koruma bilinci ile işletilen tesisimizde yatak çarşafları ve havluları her 3. günde değişmektedir.
Deluxe ve King Suitlere Özel VIP Servisi:
Müsaitlik durumuna göre misafir ilişkileri çalışanları eşliğinde özel giriş işlemi, günlük mini bar dolumu,
Deluxe Balayı odası misafirlerine ücretsiz oda kahvaltısı hizmeti. 24 saat oda servisi (menü kartından
ücrete tabi), A’la carte restorandan günlük ücretsiz faydalanma, özel plaj kabin kullanımı için %25
indirim, SPA merkezinde masaj hizmetleri için %15 indirimden faydalanabilirler.
Yiyecek & İçecek:
Giriş günü misafirlerimiz lobbyde çeşitli ikramlar ile karşılanacaktır.
Ana Restoranda; Açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ( uygun kıyafet giyilmesi şarttır ), geç
kahvaltı, diyet büfe, çocuk büfesi ( sabah, öğlen, akşam ), bebek büfesi ( blender, mikrodalga fırın,
biberon ısıtıcı ), öğleden sonra snacks, dondurma ( günde 1 saat ), çay-kahve ve kurabiye saati, yörük
çadırında gözleme, deniz kenarında hamburger / hot dog servisi, gece yarısı büfesi. Restoran ve
barlarda içecekler masaya servis edilir. Lobby barda 24 saat alkolsüz içecekler ve coctailler bulunur,
bazı ithal ve yerli alkollü içkiler 11:00 – 02:00 saatler arasında konsepte dahildir. JB, Gordon Gin ve
Absolute Vodka UAI konsept dahilindedir. Konsept dışı ( tüm ithal içkiler, kutu içecekler, taze sıkılmış
meyve suları ) ücrete tabiidir. Alkollü içecekler kahvaltı saatlerinde ve şişe ile servis edilmez. 18 yaşın
altındaki misafirlere alkolü içki servisi yapılmaz.
Misafirlerimizin Ultra Herşey Dahil konseptimize bağlı olarak otel bilekliği takma zorunluluğu
bulunmaktadır.
Minibar Servisi;
Giriş günü 500 ml kola, 500 ml sprite, soda, 1.5 lt su, ve meyve suyu ile doldurulur ve günlük olarak
eksikler tamamlanır.
3 Adet A’la Carte Restaurant;
Türk-Osmanlı A’la Carte Restoran
Balık A’la Carte Restoran
İtalyan A’la Carte Restoran
Rezervasyonlu olup kişi başı 7.-€ hizmet bedeli ödenir. (07 yaş altı çocuklar İtalyan A la carte
restaurant’a alınmaz, 7 yaş üzeri çocuklar ise ücretlidir). Minimum 16 kişi olması kaydıyla açılacaktır.
Çocuklara Özel:
Gündüz çocuk animasyonu-Mini Kulüp ( 4 – 11 yaş arası ), Teenager kulübü ( 12 – 16 yaş arası )
profesyonel ekibimiz kontrolünde, gençlerin ilgisini çekecek spor ve eğlence aktiviteleri çocuklarınıza
unutulmaz anlar sunmaktadır.( Sadece yüksek sezonda ), çocuk oyun parkı, çocuk havuzu (35 m2), sahil
çocuk oyun alanı, çocuk büfesi ( yüksek sezonda ), bebek sandalyesi ve bebek yatağı, mini disko, çocuk
bakıcılığı ( Ücretli ). Bebekler havuzlardan ancak altları bağlı olarak faydalandırılabilir.
Wellness Center:
Tatilinizin başlangıcından sonuna kadar sizin, ailenizin, çocuklarınızın sağlığı için, kendinizi daha
dinlenmiş hissetmeniz, yaşam stresinden günlük iş yoğunluğundan uzaklaşmak için doğal metotlar ve
egzersizler.
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Türk Hamamı, 2 adet sauna, buhar banyosu, jakuzi, 19 adet masaj odası, fitness center’lı Güzellik
Merkezimizde kendinizi şımartın. Sağlık tatilinizin “gayesidir”.
Fitness center’ ı 16 yaş altı misafirlerimiz kullanamaz…

Eğlence Aktiviteleri:
Ücretsiz Aktiviteler:
Fitness Center, Türk Hamamı, sauna, buhar banyosu, okçuluk, havalı tüfek, masa tenisi, mini golf, plajvoleybol, basketbol, dart, aerobik, su topu, su jimnastiği, jimnastik, step, dans kursu, disko Fiesta
barımızda canlı müzik, özel gece ve dans şovları, mutfak şefi Önderliğinde yemek pişirme kursu şezlong,
gölgelik, minder ve plaj havlusu.
Ücretli Aktiviteler:
10 adet tenis kortu (10.-€/saat), Tenis kortu aydınlatmaları, tenis dersleri, tenis raketi ve topu, doktor,
Nordic- Walking ekipmanları, masaj, vücut ve cilt bakımları, atari oyun makineleri, masa futbolu, rüzgar
sörfü (lisanssız), her türlü motorlu su sporları, telefon, kuru temizleme ve çamaşırhane servisi.
Motorsuz su sporları (deniz bisikleti, kano katamaran, rüzgar sörfü (lisanslı, belgelemek şartıyla halka
açık),

Kongre Merkezi:
Firmaların taleplerine göre fuar, seminer, motivasyon çalışmaları, briç turnuvaları, gala yemekleri. Sonu
gelmeyen aktiviteler için uygun kapasitede, gerekli teknik ekipmanlarla ve profesyonel ekiple toplantı
salonlarımız istekler doğrultusunda hazırlanıp hizmet vermektedir.

SALON

BOY
(m)
BALLROOM 40.26
BALLROOM 1
21
BALLROOM 2 21.5
BALLROOM 3 21.5
BALLROOM 1-2 21
BALLROOM 2-3 21.5
FUAYE
36
PAPATYA
21
FULYA
13.8
MIMOZA
13.8
NERGIZ
7
YASEMIN
14.7

EN ALAN
(m) ( m²)
21.25 855
12
240
16
344
13
276
28
584
29
620
10
360
14
294
7
97
7
97
7
49
7
103

YÜKSEKLIK
(m)
4
4
4
4
4
4
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8

RESEPSIYON
( kişi )
1000
275
400
325
675
725
500
250
80
80
30
100

ZIYAFET
( kişi )
700
190
275
235
465
510
150
70
70
20
80

TIYATRO
( kişi )
1000
240
420
340
570
620
340
100
100
50
110

U DÜZEN
( kişi )
50
60
50
110
110
50
40
40
20
50

SINIF
( kişi )
550
125
240
185
365
425
180
50
50
24
80

Kredi Kartları
: Visa, Master Card, Euro
Internet bağlantısı : Wireless tüm odalar ve genel kullanım alanlarında ücretsizdir.
Evcil Hayvan
: Kabul edilmemektedir.
İçecekler
: Tüm ithal içeceklerin servisi tedarik edilebilirliğine bağlıdır.
*** Sezonlara bağlı olarak yukarıdaki aktivite ve servisler otel yönetimi tarafından önceden haber
verilmeksizin, değiştirilebilir.
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