F O L L O W
your privileges

Seçkİn bİr yaşamı takİp
edİn...
Fo l l o w a s e l e c t s t y l e o f l i f e . . .

Akdeniz’in engin mavisinin Belek’in eşsiz yeşiliyle buluştuğu bir noktada, Azure Villalarında seçkin
bir yaşam sizi bekliyor. Burada gerçek lüksün hikayesini takip edin... Size her an özel olduğunuzu
hissettirecek ayrıntıları bulacaksınız.
Antalya Belek’te 32 bin m² alan üzerinde kurulu, çam ağaçlarının mis gibi kokusunu içinize
çekebileceğiniz, yemyeşil doğanın içerisinde golf manzaralı 33 adet villamız bulunmaktadır. Seçkin bir
hayatın kapılarını size açan bu villalardan 26 tanesi 2 yatak odalı, 7 tanesi 3 yatak odalıdır.
Enjoy a select lifestyle at the Azure Villas, where the boundless blue of the Mediterranean
meets Belek’s beautiful green landscape. Follow the story of true luxury... You’ll discover
details that will make you feel special every moment.
In Belek, Antalya, there are 33 villas set on 32,000 m2 surrounded by lush green nature where
you can breathe in the fresh scent of pine trees and gaze at the beautiful golf courses. These
villas, 26 of which are 2-bedroom and 7 of which are 3-bedroom, will open the gates to a select
life...

F O L L O W
your privileges

K a r ş ı l a ş t ı ğ ı m ı z İ l k a n da b a ş l a r
h e r ş e y. . .
E v e r y t h i ng s t a r t s t h e m o m e n t w e m e e t . . .
Tatilinizi unutulmaz ve kusursuz kılacak personelimiz tarafından; çiçekler, şampanya ve taze
meyve suları eşliğinde kapıda karşılanırsınız. Ayrıca minik misafirlerimiz de, Azure Villalarına özel
animasyon ekibimiz tarafından eğlenceli bir şekilde karşılanırlar.
Giriş işlemleri sırasında siz misafirlerimize, Azure Villalarıyla ilgili konsept detayları aktarılır ve
mükemmel bir tatil geçirmeniz için özel istekleriniz kayda alınır. Daha sonra dilerseniz buggy
araçlarımızla tanıtım turuna çıkabiliriz.
You will be greeted at the door with flowers, champagne and fresh fruit juices by our staff,
who will make your holiday truly memorable and excellent. Our junior guests will be
welcomed with a fun greet at the door by Azure Villas’ special animation team.
During the check-in, you, our esteemed guests, are given information about Azure Villas’
concept and are asked about your special requests to make your holiday perfect. Guests
can also take part in an introduction tour with buggies later on.

F O L L O W
your inner peace

Ku s u r s u z ko n f o r l a
b u l u ş ac a ks ı n ı z . . .
B e i n t ro d u c e d t o i m p e c c a b l e co m f o r t . . .
Kalabalık ailelerin kusursuz konforu yaşamaları için tasarlanan Azure Villalarının 26 tanesi 2 yatak
odası ile 1 salondan (180 m² - 230 m²); 7 tanesi ise 3 yatak odası ve 1 salondan oluşmaktadır (220 m² 310 m²). Villalarımızın tamamı dubleks olup bazılarında tüm yatak odaları üst katta yer almaktadır;
bazılarında ise çocuk yatak odası alt katta, ebeveyn odası üst katta bulunmaktadır. Tüm villalar ikiz
özelliğindedir ve bazı villalarımız gerektiğinde ortak kullanılabilirler. Engelli misafirlerimiz için de
tek katlı bir villamız bulunmaktadır.
Designed to provide large families with impeccable comfort, 26 of the Azure Villas have 2
bedrooms and a living room (180 m² - 230 m²) while 7 of them have 3 bedrooms and 2 living
rooms (220 m² - 310 m²). Some of the villas, which are all two-storey buildings, are planned
with all the bedrooms on the first floor while some are designed with the children’s
bedrooms on the ground floor and the master bedroom on the first floor. Each building
comprises of 2 villas and both can be used together when requested. We also have a singlestorey villa available for our handicapped guests.

Yatak odalarının her birinde ayrı banyo vardır. Ayrıca ebeveyn yatak odasında jakuzi, LCD TV,
gardrop, bagaj muhafaza yeri; ana kullanım alanında ise bir yemek odası takımı ile kanepe ve LCD
TV’nin olduğu bir oturma alanı yer alır ve size özel bir tatilin kapıları aralanır. Zemin katlar mermer
ve parçalı halı ile kaplıdır, üst katlar ise duvardan duvara halı ile kaplanmıştır.
Buradaki seçkin yaşam, terasınızdan deniz suyu havuzlarına girdiğiniz an konfora dönüşür.
Each bedroom has an en suite bathroom. The master bedroom also has a Jacuzzi, LCD TV,
wardrobe, luggage storage space. The main living area has a dining room set and a living
room corner where there is a sofa and LCD TV, opening the gates to a private holiday for
you. The flooring of the ground floor is marble and carpeted in some areas while the first
floor has wall-to-wall carpeting.
Here, select life turns into comfort the moment you dive into the beautiful seawater
swimming pools.

F O L L O W
the best moments

Doğanın sunduğu konfor bİr adım
ötenİzde...
The comfort of nature is just a heartbeat away...
Azure Villalarına ait özel alanda yer alan ve Akdeniz’i ayağınıza taşıdığımız ortak deniz suyu havuzlarımızda,
her zaman taze deniz suyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca her havuzumuzun ayrı, güneş korumalı çocuk
bölümü bulunmaktadır.
Plaj keyfini yaşamak isterseniz eğer, sahilde Azure Villa misafirlerine özel VIP bölüm bulunmaktadır. Özel
barı ve yiyecek servisi ile misafirlerimizin tüm istekleri bu bölümde karşılanır. Daha özel servis isteyenler
için ise özel konsept içeren ücretli pavilyonlarımız bulunmaktadır.
At Azure Villas, you’ll have the option to enjoy the seawater any time you want in the shared
seawater swimming pools which bring the Mediterranean to your feet. The pool also has a shaded
area to protect the kids from the sun.
For guests who prefer the beach, Azure Villa guests can enjoy the special VIP section just for Azure
Villa guests. Here, guests are presented with an exclusive bar and menu. For those who want to
treat themselves to other exclusive services, we also offer concept pavilions for an extra charge.

F O L L O W
the magic tastes of nature

S e ç k İ n l e z z e t l e r l e
şımartın kendİnİzİ...
I n d u l g e yo u r s e l f w i t h s e l e c t
f lavours...
Azure Villalarına ait özel alan içerisinde 24 saat boyunca açık A’la Carte
restoran ve bar bulunmaktadır. Misafirlerimiz, özel olarak tasarlanmış
restoran ve barda dünya mutfaklarının en seçkin lezzetlerini tadar, keyifli
sohbetler eşliğinde içkilerinin tadını çıkarabilirler.
The private Azure Villas premises have a 24-hour à la carte restaurant
and bar. Guests can enjoy the finest dishes of international cuisine,
have a great time chatting away and drinking at the speciallydecorated restaurant and bar.

Restoranımızda öğle ve akşam yemeklerinde menü üzerinden servis yapılmaktadır. Ayrıca
misafirlerimizin özel isteklerine göre menüler de hazırlanmaktadır.
Dilerseniz gazete servisimiz de mevcuttur. Bazı günlerde canlı müzik eşliğinde yemeğinizin tadını
çıkarabilirsiniz. Ayrıca haftada 1 kez de barbekü gecesi düzenlenmektedir.
The restaurant has a rich menu from which guests can choose lunch and dinner. Guests are
also offered the option make special requests for meals. Newspapers are available for those
who would like to read. Some evenings, there are also live music performances to enjoy
while dining. There is also a BBQ night every week.

Dİledİğİnİz anda,
dİledİğİnİz yerde...
Anytime,anywhere...
Yemeğinizi villanızın konforlu atmosferinde yemek isterseniz, 24 saat hizmet veren ücretsiz oda
servisimiz bulunmaktadır.
Farklı lezzetleri keşfetmek isteyen misafirlerimiz için, Cornelia Diamond Golf Resort&Spa
otelimizin A’la Carte restoranlarında rezervasyon önceliği bulunmaktadır.
If you’d like to have your dinner in the privacy of your own villa, you can order room service
which is free and available 24 hours a day.
Guests who would like to discover new flavours are also offered prioritised reservations at
the à la carte restaurants at Cornelia Diamond Golf Resort & Spa.

F O L L O W
the magic of joy

Burada çocuklarınız da
ayrıcalıklı...
Here, children are pr ivileged too...

Küçük misafirlerimiz için uyguladığımız konseptte; animasyon ekibi tarafından özel karşılamadan villada
yer alan bebeklere özel buklet malzemelerine; özel menü sipariş imkanından yine küçük gurmelerimize
sağlıklı ve faydalı yiyecek&içecek sunumlarına kadar birçok ayrıcalıklı hizmet sunulmaktadır.
Azure Villa misafirlerine özel olarak hizmet veren animasyon ekibimizin karşılamasıyla, çocuklar ayrıcalıklı
ve eğlenceli bir tatile adım atarlar. Tüm tatilleri boyunca animasyon ekibi eşliğinde isteklerine göre Azure
villalarının genel alanında veya Cornelia Diamond Golf Resort&Spa otelimizin alanında eğlenceli zaman
geçirebilirler.
Our special concept for children includes a variety of exclusive services including a greeting by
the animation team, special amenity items for babies and a special menu full of healthy foods and
drinks for our junior gourmets.
Kids can have all the fun they want all holiday long with the animation team in the general areas at
the Azure Villas premises or at Cornelia Diamond Golf Resort & Spa.

Ç o c u k l a r a ö z e l l e z z e t l e r . . .
Ta s t y

f o o d

f o r

t h e

k i d s. . .

Azure restoranda minik misafirlerimizin özel yemek taleplerine cevap veren uzman aşçımız bulunmaktadır.
Çocukların zevkine göre istenilen yemek istenilen saatte hazırlanır, sizin yapacağınız tek şey menüyü ve saati
bildirmektir.
At Azure Restaurant, we have a special chef who caters to the special requests of our tiny guests. All you
have to do is decide on a menu and time; we’ll do the rest to serve what your child likes, when you want
it to be served.
Bebekli aileler için de hizmetlerimiz neredeyse sınırsızdır. Özel aşçımızın hazırlayacağı püreler ve mamalar
haricinde restoranımızda kavanoz mamaları bulunmaktadır. Villalarımızda sunulan malzemeler: Biberon
ısıtıcısı, bebek küveti, çocuk taburesi, lazımlık, ateş ölçer, mini bornoz & havlu, bebek diafonu & bebek arabası
(müsaitlik doğrultusunda), bebek bakım seti, çocuk merdiven korkuluğu, minibarda küçük süt ve mısır gevreği,
çocuklar için sürpriz oyuncaklar.
The services we offer to families with babies are almost unlimited. In addition to the purées and
baby food prepared by our special chef, guests can also find jarred baby foods at the restaurant. Baby
equipment offered to the villas: Baby bottle warmer, baby tub, kid-size stool, potty, thermometer, mini
bathrobe and towel, baby monitor and pushchair (subject to availability), baby care set, child-safe
stairway gate, milk in the mini bar, cereal and surprise toys.

H e r

ş e y

s İ z e

ö z e l . . .

Ta i l o r - m a d e p l e a s u r e s . . .
Azure Villarında geçireceğiniz her gün sizin isteklerinize göre tasarlanan hizmetlerle doludur.
İstediğinizde kendi terasınızda dostlarınızla birlikte barbekü* yapabilirsiniz.
*Bu servis, ekstra ücrete tabidir.
Each day at Azure Villas is full of services tailored to your requests.
Guests also have the option to have a barbecue* on the terrace with friends.
*This service is subject to extra charge.

SPA terapilerini villanızda almak isterseniz eğer, “Özel SPA Menüsü”nde yer alan tüm masajlar
ve bakımlar villanızda ayağınıza gelecektir. Yoga tutkunu misafirlerimiz için ise villaya özel yoga
dersi imkanı da bulunmaktadır.
Ayrıca size özel bir personel istediğiniz takdirde, bunun için villalarımızda “Buttler Servisi”
imkanımız da bulunmaktadır. İster birkaç gün, isterseniz de tüm tatiliniz boyunca kahya
servisinden yararlanabilirsiniz.
*Bu bölümde yer alan tüm hizmetler ekstra ücrete tabidir.
If you’d like to enjoy spa therapies in the privacy of your own villa, you can choose from
the massages and therapies listed in the “Exclusive Spa Menu”. Guests who can’t do
without yoga can also ask for private yoga lessons in the comfort of their own villa.
Guests who want staff in their villa are provided with private butler services. The
butler service can be provided for specific days or during your entire holiday.
All services listed in this section are subject to extra charge.

F O L L O W
the nature of game

Doğayla İç İçe
spor keyfİ...
Exercise in the arms of nature...
Tatilde olsanız da alışkanlıklarınız konusunda hiç endişeniz olmasın; ücretsiz tenis
kortu kullanımı, yeşillikler arasındaki özel parkurda bisiklet turu, ücretsiz golf
oyunu (belirli handicap sayısı ile) gibi birçok aktivite, tutkunlarını beklemektedir.
Aristokratların sporu olarak bilinen Golf’e ilk adımı atmak isterseniz eğer, The
Leadbetter Golf Akademisi tarafından ilk dersiniz ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
You don’t have to give up on your habits just because you’re on holiday! Sports
lovers are offered a variety of activities such as a free tennis court, a special
bicycle track running through a lush surrounding and a free game of golf
(depending on handicap). If you want to take the first step in the world of golf,
which is known as the sport of aristocrats, you can take your first free lesson
given by The Leadbetter Golf Academy.

A z u r e V İ l l a l a r ı n da n b İ r
pa r ç a h e p s İ z İ n l e k a l ı r . . .
You’ll always have something to remember
Azure Villas by...
Burada geçirdiğiniz unutulmaz anları ve tarifsiz hazları size her zaman hatırlatacak özel bir hediyemiz
olacak. Azure Villalarından ayrılacağınız gün, isminizin işlendiği size özel bornozlar, bavulunuzda
yerini alacak.
We have a special gift for you to remind you of the unforgettable times and great pleasures
you’ve had staying here. Bathrobes embroidered with your names will be presented to you the
day you leave Azure villas...

A z u r e v İ l l a

2 yata k o da l ı

A z u r e v İ l l a 3 yata k o d a l ı

Azure villa two bedroom

Azure villa three bedroom

Villa Özellikleri:
Villa Set-up:

Villa Özellikleri:
Villa Set-up:

•
•
•
•
•
•

•
•

Merkezi klima
Central air-conditioning
Deniz suyu havuzu (ortak)
Pools with sea water ( joint)
Amerikan mutfak (lavabo ve mini-buzdolabı)
American kitchen (sink and mini-fridge)
4 kişilik Yemek Masası
Dining table for four persons
1 adet 3 boyutlu LED TV
One 3D LED TV
2 LCD TV
2 LCD TV

•

WI-FI internet bağlantısı

•

Minibar ve F&B Set-upları

•

•

Kasa

•

Banyo Set-upları

•

Telefon

•

Hermes kişisel bakım seti

•

Çay & Kahve Set-up

•

Sabahlık, bornoz ve terlikler

•

WIFI internet connection
Safety deposit box

•

Telephone

•

Tea & Coffee set-up

•

Ütü & ütü masası

•

Media Box

•

Blue Ray DVD
Media Box

Toiletries

Hermes personal care set

Dressing gown, bathrobe and slipper

Ironing board & iron

•

Blue Ray DVD

Set-up for minibar

Jakuzi (ebeveyn yatak odasında)

•

Küvet ve duş

•

Saç kurutma makinesi

•

Jacuzzi (in master bedroom)
Bathtub and shower
Hair dryer

Children & baby’s set up (for babies between 00-02 y.o.):
•
•
•
•

Biberon ısıtıcısı
Bottle warmer
Minibarda küçük süt
Small pack of milk in the mini Bar
Mısır gevreği
Cornflakes
Mini bornoz & Havlu terlik
Small bathrobe and towels
Bebek küveti
Baby bath

•
•
•
•

Çocuklar için oyuncak sürprizleri
Surprise toys for children
Çocuk taburesi
Baby stool
Bebek diafonu & Bebek arabası (müsaitlik doğrultusunda)
Baby monitor & pushchair (according to the availability)
HIPP/BEBELAC Bebek kavanoz maması (Azure restoran içerisinde)
HIPP/Bebelac food jars (available in Azure restaurant)

•

WI-FI internet bağlantısı

•

Minibar ve F&B Set-upları

•

Kasa

•

Banyo Set-upları

Telefon

•

Çay & Kahve Set-up

•

•
•
•
•

Blue Ray DVD

•

Media Box

•

Blue Ray DVD
Media Box

WIFI internet connection
Safety deposit box
Telephone

Tea & Coffee set-up

Ütü & ütü masası

Set-up for minibar
Toiletries

Hermes kişisel bakım seti
Hermes personal care set

Sabahlık, bornoz ve terlikler

Dressing gown, bathrobe and slipper

Ironing board & iron

Jakuzi (ebeveyn yatak odasında)
Jacuzzi (in master bedroom)

Küvet ve duş

Bathtub and shower

Saç kurutma makinesi
Hair dryer

Çocuk & Bebek Set-upları (00-02 yaş arası bebekler için):

Çocuk & Bebek Set-upları (00-02 yaş arası bebekler için):
•

•

Merkezi klima
Central air-conditioning
Deniz suyu havuzu (ortak)
Pools with sea water ( joint)
Amerikan mutfak (lavabo ve mini-buzdolabı)
American kitchen (sink and mini-fridge)
4 kişilik Yemek Masası
Dining table for four persons
1 adet 3 boyutlu LED TV
One 3D LED TV
3 adet LCD TV
3 LCD TV

Children & baby’s set up (for babies between 00-02 y.o.):
•
•
•
•

Lazımlık
Footstool for children
Ateş ölçer
Pyrometer
Bebek menü sipariş imkanı
Special orders of baby food
Bebek bakım seti
Baby care kit

•
•
•
•
•
•

Biberon ısıtıcısı
Bottle warmer
Minibarda küçük süt
Small pack of milk in the mini Bar
Mısır gevreği
Cornflakes
Mini bornoz & Havlu terlik
Small bathrobe and towels
Bebek küveti
Baby bath

GİRİş KAT/Ground Floor

•
•
•
•

Çocuklar için oyuncak sürprizleri
Surprise toys for children
Çocuk taburesi
Baby stool
Bebek diafonu & Bebek arabası (müsaitlik doğrultusunda)
Baby monitor & pushchair (according to the availability)
HIPP/BEBELAC Bebek kavanoz maması (Azure restoran içerisinde)
HIPP/Bebelac food jars (available in Azure restaurant)

•
•
•
•

Lazımlık
Footstool for children
Ateş ölçer
Pyrometer
Bebek menü sipariş imkanı
Special orders of baby food
Bebek bakım seti
Baby care kit

First Floor / 1.KAT

VİL L A- B

V İ L L A-B

3 YATAK odalı

3 YATAK o dal ı

Three Bedro o m

T hre e Be dro o m

V İ L L A-A

VİL L A-A

2 YATA K ODA LI

2 YATAK ODALI

Tw o b ed ro o m

Two bedro o m

VIP Beach

Hotel Lobby

Azure Villa
Entrance

Azure Villa
Reception

Azure Villa
Restaurant & Bar

İskele Mevkii • Belek • Antalya • Turkey
t: +90 242 710 16 00 • f: + 90 242 715 33 53
sales@corneliaresort.com • www.corneliaresort.com
facebook.com/corneliaresort • twitter.com/cornelia_resort • instagram.com/corneliaresort

www.corneliaresort.com

