F O L L O W
the shining sun

Cornelia De Luxe Resort, located in İleribaşı region on the coastal strip of the golf heaven of Turkey, AntalyaBelek, is 35 km away from Antalya Airport and 45 km from Antalya city center. Enjoy the unique architecture
and the perfect environment of Cornelia De Luxe that will make you embrace the refreshining power of water,
accommodation options for every taste and unique service quality.
Türkiye’nin golf cenneti Antalya-Belek’te İleribaşı mevkiinin sahil şeridine sıfır konumlanan Cornelia
De Luxe Resort, Antalya Havalimanı’na 35 km ve Antalya şehir merkezine 45 km uzaklıkta bulunuyor.
Sizi suyun dinlendirici gücüyle buluşturan özel mimarisi, her zevke cevap veren zengin konaklama
seçenekleri, eşsiz hizmet kalitesi ile muhteşem bir ortam sunuyor.

F O L L O W
the shining sun

Our team striving to turn every moment of your holiday into an unforgettable experience filled with delight and joy that goes way beyond your dreams.
A spacious and elegant atmosphere that will ease your soul. Distinguished brand shops, where you can enjoy your shopping pleasure in. Cozy corners where you can
enjoy diverting conversations. At Cornelia De Luxe Resort you can relish the hospitality of an exemplary host to the full.
Tatilinizi, hayal ettiğinizin çok ötesinde, her anı keyif dolu bir deneyime dönüştürmek için çalışan insanlar... İçinizi rahatlatan samimi, ferah,
şık bir ortam... Sohbetin tadına varabileceğiniz rahat köşeler... Cornelia De Luxe Resort’ta mükemmel bir ev sahibinin konukseverliğini doyasıya
yaşayabilirsiniz.

Cornelia De Luxe Resort offers a rich variety of options to meet every accommodation need in its five-story main
building, as well as villas with private swimming pool, and the three-storied Garden Hotel located within the
garden. Family Rooms, Garden Hotel Rooms, Villa Junior Suites, De Luxe Suites, and Grand De Luxe Suites are
among our options which you may enjoy... Furthermore, we also have 3 rooms available for our Handicapped
guests. Our standard rooms, which will not let you yearn for the comfort of your own home, have been designed
using the shades of green to render a more relaxing environment. The majority of the rooms located in the main
building have a sea view.
Cornelia De Luxe Resort, 5 katlı ana binasının yanı sıra, özel havuzlu göl evleri ve bahçe içerisinde
konumlanan 3 katlı Garden otel ile her türlü konaklama talebini karşılayabilecek zengin seçenekler
sunuyor. Aile Odaları, bahçe içindeki Garden otel odaları, Villa Junior Suitler, De Luxe Suitler, Grand De
Luxe Suitler yararlanabileceğiniz seçeneklerimiz arasında... Ayrıca, bedensel engelli misafirlerimiz için
3 adet misafir odamız mevcuttur. Size ev konforunu aratmayacak standart odalarımız, daha dinlendirici
bir etki yaratabilmek için yeşilin tonları kullanılarak tasarlandı. Ana binamızda yer alan bu odaların
büyük bölümü deniz manzaralı.

R O O M S
Odalar

Standard Rooms: (for 2+1 or 3, 35-40 m2), three rooms for our
Handicapped guests (44 m2), special bathroom. Each room features
a bedroom, a bathroom (with a bathtub), central air-conditioning
system, direct access phone, Internet connection, pay-TV, satellite
LCD TV with music broadcast and interactive system, mini bar,
Tea & Coffee Setup, safety deposit box, bathrobes, slippers and a
balcony. Floors are carpeted.
Standart Odalar: 2+1 veya 3 kişilik, 35-40 m2, Bedensel Engelli
Misafir Odalarımız (44 m2) özel banyo. Her odada; bir yatak
odası, bir banyo (küvetli), merkezi klima sistemi, direk
hat telefon, internet bağlantısı, Pay TV, müzik yayınlı ve
interaktif sistemli uydu LCD TV, minibar, Çay & Kahve Setup,
özel kasa, balkon mevcuttur. Zemin halıdır.

F a M I L Y
Aile Odaları

R O O M S

Family Rooms: (for 4, 55 m2). Our Family Rooms are specially designed duplexes for families that wish to have a comfortable holiday with their children. Each room
features two bedrooms, two bathrooms (one with a bathtub, the other with a shower), central air-conditioning system, direct access phone, Internet connection,
Pay TV, satellite LCD TV with music broadcast and interactive system, mini bar, Tea & Coffee Setup, safety deposit box, bathrobes and slippers. Floors are carpeted.
Aile Odaları: 4 kişilik, 55 m2. Bu odalar, çocuklarıyla birlikte rahat bir tatil yapmak isteyen ailelerin ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmış
dublekslerdir. Her odada; iki yatak odası, iki banyo (1. küvetli, 2. duşlu), merkezi klima sistemi, direk hat telefon, internet bağlantısı, Pay TV, müzik
yayınlı ve interaktif sistemli uydu LCD TV, minibar, Çay & Kahve Setup, özel kasa mevcuttur. Zemin halıdır.

S U I T E S
Suitler

De Luxe Suite: (for 2-4, 100 m2), Each suite features a bedroom, living
room, bathroom, shower, Jacuzzi on the terrace with sea view, central airconditioning system, direct access phone, Internet connection, pay- TV,
satellite LCD TV with music broadcast in each room and interactive system,
mini bar, VIP Setup, safety deposit box and carpeted floors. A terrace with a
direct sea view.
De Luxe Suite: 2-4 kişilik, 100 m2. Her Suitte; bir yatak odası, bir
oturma odası, bir banyo, bir duş, terasta özel deniz manzaralı Jakuzi,
merkezi klima sistemi, direk hat telefon, internet bağlantısı, Pay TV,
her odadan müzik yayınlı ve interaktif sistemli uydu LCD TV, minibar,
VIP Setup, özel kasa, halı zemin mevcuttur. Direk deniz manzaralı bir
teras mevcuttur.

Grand De Luxe Suite: (TOP category, for 4 persons, 120 m2), Each
suite features a large bedroom, large living room, bathroom,
shower, Jacuzzi on the terrace with sea view, central airconditioning system, direct access phone, Internet connection,
pay- TV, satellite LCD TV with music broadcast in each room
and interactive system, mini bar, in-room safe and carpeted
floors. A terrace with a direct sea view. Special VIP setup in the
room.
Grand De Luxe Suite: TOP kategori, 4 kişilik, 120 m2.
Her Suitte; bir büyük yatak odası, bir büyük oturma
odası, bir banyo, bir duş, terasta özel deniz manzaralı
Jakuzi, merkezi klima sistemi, direk hat telefon,
internet bağlantısı, Pay TV, her odadan müzik yayınlı ve
interaktif sistemli uydu LCD TV, minibar, özel kasa, zemin
halıdır. Direk deniz manzaralı bir teras mevcuttur. Özel
ikramlarımız mevcuttur.

L A K E

Göl evleri

H O U S E S

You will take great pleasure in spending your holidays in these villas, which are specially designed in green, surrounded by water, and connected to the pool through
special jetties. These houses are built in a separate location and have a garden view on one side and a pool view on the other. These special villas have a direct
connection to the pool from the terraces. Our restaurant and bar located in the villa section offer its services during the day.
Mavinin ve yeşilin çevrenizi sardığı, sularla çevrili, özel iskelelerle havuza bağlanan bu evlerde tatil yapmaktan büyük keyif alacaksınız. Ayrı bir
bölümde konumlanan villaların bir yüzü bahçeye, bir yüzü havuza bakıyor. Terastan direk havuz bağlantısı bulunuyor. Villa bölümümüzde yer alan
özel restoranımız ve barımız gün içerisinde belirli saatlerde hizmet veriyor.

v ı l l a
s u ı t e

j u n ı o r

Villa Junior Suite
Villa Junior Suite: (for 2+1 or 3 persons, 50 m2). Each suite features
a bedroom, living room, bathroom with Jacuzzi, central airconditioning system, direct access phone, Internet connection,
pay-TV, satellite LCD TV with music broadcast and interactive
system, mini bar and safety deposit box. Tiled floor. Each room has
direct connection to the pool.
Villa Junior Suite: 2+1 veya 3 kişilik, 50 m2. Her Suitte;
bir yatak odası, bir oturma odası, Jakuzili banyo, merkezi
klima sistemi, direk hat telefon, internet bağlantısı, Pay TV,
müzik yayınlı ve interaktif sistemli uydu LCD TV, minibar,
çay&kahve set-up ve özel kasa mevcuttur. Zemin seramiktir.
Terastan direk havuz bağlantısı bulunmaktadır.

F O L L O W
the magic tastes of nature

Our hotel features a main restaurant and five different à la carte restaurants offering specially selected dishes from
the Italian, Mediterranean, Turkish, French and Far Eastern cuisines. Cornelius Main Restaurant, Daphne Snack
Restaurant, Hedera, Florian, Nazar, Sofa and Tai Pen A ’la Carte Restaurants. We are looking forward to welcoming
you to make sure you fully enjoy your holiday.
Otelimizde, ana restoranımızın yanı sıra, İtalyan, Akdeniz, Türk, Uzakdoğu ve Fransız mutfaklarından
seçkin örnekler sunan 5 değişik A’la Carte Restoranımız daha bulunuyor. Cornelius Ana Restoran,
Daphne Snack Restoran, Hedera, Florian, Nazar, Tai Pen ve Sofa A’la Carte Restoranlar... Tatilin tadını
doyasıya çıkarmanız için mutlaka bekleriz.

S O P H I S T I C A T E D
Sofistike Şefler

C H E F S

There is no need to travel miles in order to experience the shows of our award- winning chefs, who create impeccable tastes. The mystical Far East is tailoring very
special surprises exclusively for you. Don’t you think it’s a great opportunity to accept the invitation of this extraordinary Asian cuisine? An exclusive table prepared
for you in a sophisticated ambiance accompanied by flawless service for an unforgettable savour delicacy...
Nefis lezzetlerin hazırlandığı restoranlarımızda ödüllü şeflerimizin yaptıkları showları görmek için uzaklara gitmeyin... Gizemli Uzakdoğulu sizin
için çok özel sürprizler hazırlıyor. Siz de bu sıra dışı Asyalının davetine katılmak istemez misiniz? Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sofistike bir
ortamda sizin için hazırlanmış bir masa ve kusursuz bir hizmet anlayışı...

Here is another reason for you to admire Cornelia De Luxe Resort.
Exceptional tastes which acquire different characters in the expert
hands of our chefs, presented in restaurants finaly tuned and
designed, all carry the traces of world cuisines. You will be addicted
to them all through your holiday. In elegant and sumptuous
atmospheres in each of its restaurants, which all well deserve to
be known as gourmet locations nationwide, the Cornelia De Luxe
Resort shares its fantastic experiences with you.
Cornelia De Luxe Resort’a hayran olmanız için bir neden
daha... Her ayrıntısı incelikle düşünülerek tasarlanmış
mekanlarda dünya mutfaklarından izler taşıyan, şeflerin
usta ellerinde farklılaşan özel yemekler... Tatiliniz boyunca
müdavimi olacaksınız. Ülkenin gurme mekanları arasında
yer alan Cornelia De Luxe Resort, her restoranının zarif
ve ihtişamlı atmosferinde şahane deneyimlerini sizinle
paylaşıyor.

Start a journey to discover the gourmet world of the Cornelia De Luxe Resort
under the guidance of our chefs who dish up the finest samples of the Turkish
and world cuisines.
Türk ve Dünya Mutfaklarının en iyi örneklerini sunan şeflerimiz ile
Cornelia De Luxe Resort gurme dünyasını keşfe çıkın.

medıterranean
c u ı s ı n e
Akdeniz Mutfağı

A
G A S T R O N O M Y
J O U R N E Y
Gastronomi Yolculuğu
*The opening and closing times of the A ’la Carte Restaurants change
according the season.
*A la Carte Restoranların açılış ve kapanış dönemleri sezona göre
değişiklik gösterir.

I T A L I A N
C U I S I N E

F O L L O W

İtalyan Mutfağı

f a r
e a s t e r n
c u ı s ı n e
Uzakdoğu Mutfağı

the magic tastes of nature

t u r k ı s h
c u ı s ı n e

f R E N C H
c u ı s ı n e

Türk Mutfağı

Fransız Mutfağı

F O L L O W
the magic of joy

The activities organised at Cornelia De Luxe Resort 450 person capacity amphitheatre which is equipped with
state-of-the-art lighting and sound equipment add colour to the summer nights. A variety of interesting shows,
musicals, acrobatics, dance, folklore, comedy shows and prize competitions let our guests experience unforgettable
hours of enjoyment.
Cornelia De Luxe Resort’un modern ışık ve ses donanımına sahip 450 kişilik amfi-tiyatrosunda
düzenlenen aktiviteler, yaz gecelerine renk katıyor. Birbirinden ilginç showlar, müzikaller, akrobasi,
dans, folklor, komedi gösterileri, ödüllü yarışmalar misafirlerimize unutulmaz saatler yaşatıyor.

Have Fun, workout, healthy leaving Cornelia De Luxe Resort
provides colourful alternatives for everyone who wants to live well
with creative sports ideas. Sports are combined with fun...Great
Performances... Colorful Shows...
The great opportunity to watch live performances of legendary
stories you will want to become a part of once you see them....
All created for you...
Eğlenmek, Forma girmek, sağlıklı yaşamak...
Amacı ne olursa olsun spor yapmak isteyen herkese birçok
alternatif sunan Cornelia De luxe Resort, size sporu yaratıcı
bir biçimde sunuyor.
Eğlence spor ile birleşiyor...
Muhteşem gösteriler... Renkli showlar...
İçine girdiğiniz andan itibaren çıkmak istemeyeceğiniz keyif
dolu dakikalar...
Hepsi sizin için burada...

H A P P Y K I
C R E A
T
D I F F E R E N
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Mutlu çocuklar fark yaratır

Kids do not realise how time flies by at Cornelia De Luxe Resort.
Under the guidance of our experienced animation team they
can participate in all day creative activities, competitions,
entertainment, sports, fun games in the swimming pool or watch
DVD’s and video films. While they make new friends and socialize
during these activities, they also learn to share and act together.

They participate in joyful competitions and win awards
reinforcing their self-confidence while they are having
fun. Not to forget their crazy dances at the Mini Disco
every night and show their talents. Children aged 4-12
may benefit from the game park and two swimming pools
with a special jute overhead protection against the sun.

Cornelia De Luxe Resort’ta çocuklar zamanın nasıl geçtiğini
anlamıyor. Deneyimli animatörlerimiz eşliğinde gün boyu
yaratıcı aktivitelere, yarışmalara, eğlencelere katılıyor, spor
yapıyor, havuzda eğlenceli oyunlar oynuyor, DVD ve video
film seyredebiliyorlar. Yeni arkadaşlar edinip sosyalleşiyor,
paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar.

Yarışmalara katılıp ödüller kazanarak kendilerine
olan güvenlerini pekiştiriyorlar. Ayrıca her gece Mini
Disco’da çılgınlar gibi dans edebiliyor, yeteneklerini
sergileyebiliyorlar. 04-12 yaş grubu çocuklar,
güneş ışınlarına karşı özel jüt korumalı 2 adet
yüzme havuzundan ve oyun parkından gün boyu
yararlanabilirler.

THE TONES OF
THE BLUE & GREEN CREATE THE
DIFFERENCE
Mavi ile yeşilin tonları fark yaratır

You may fully enjoy the taste of the Mediterranean at Cornelia De Luxe Resort. The swimming pools encircling the hotel, as well as our private beach with
its pier extending into the sea are full of great comfortable corners. If you choose to add a little more excitement to your holiday, you may enjoy non-motor
water sports such as canoeing, sea bicycle, catamaran (certificate required), surfing (certificate required) on a complimentary basis. Our motor water sports
facilities such as jet-ski, parasailing, water ski, Banana and Ringo are also available with an extra charge upon your wish .
Cornelia De Luxe Resort’ta Akdeniz güneşinin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Oteli çepeçevre saran havuzların yanı sıra denize uzanan
iskelesiyle özel plajımız birbirinden konforlu köşelerle dolu. Tatile biraz heyecan katmak isterseniz, kano, deniz bisikleti, katamaran (sertifika
gerekli), sörf (sertifika gerekli) gibi motorsuz su sporlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz. Dilerseniz jet-ski, parasailing, su kayağı, Banana,
Ringo gibi motorlu su sporları olanaklarımız da ücretli olarak hizmetinizdedir.

The magical view of water surrounds you here...
Whether in our water world of 3.600 m2
or in the Mediterranean Sea that lies right under your feet with the
feeling of eternity...
Suyun büyülü görüntüsü sizi çepeçevre sarıyor...
İster 3.600 metreküplük su dünyamızda...
İsterseniz önünüzde yer alan, size sonsuzluk hissi veren
Akdeniz’de...

G U S H I N G
Coşan Duygular

F E E L I N G S

You have so many reasons to explore the privileged world of the Cornelia De Luxe Resort! A delightful morning walk on the beach during the early hours of the day
will make you feel better than ever before. This is the place to make friends, act as you wish and to share happiness, where everyone wants to be and loves to be...
Cornelia De Luxe Resort’un ayrıcalıklı dünyasını keşfetmeniz için o kadar çok sebebiniz var ki! Günün ilk saatlerinde plajda yapılan keyifli bir
yürüyüş...
Sizi hiç olmadığınız kadar iyi hissettirecek. Burası arkadaşlıkların kurulduğu, gönlünüzce hareket ettiğiniz, mutlulukların paylaşıldığı herkesin
bulunmak için can atacağı yer...

F O L L O W
the magic of joy

F O L L O W
the nature of game

A N E N J OYA B L E C O N T E S T C R E AT E S
THE DIFFERENCE
Zevkli bir mücadele fark yaratır

Only ten minutes away from Cornelia De Luxe Resort, within a stone pine forest unique to the Mediterranean Sea, Cornelia Golf Club Nick Faldo
Championship Golf Course awaits you ... Thanks to its natural sandy area it is one of the most prestigious golf course in the world. The course is designed
on an area of 1.400.000 square metres and consists of 27 holes. The holes are placed according to the position of the expansive sandy slopes remaining on
the course. It is possible to play golf in three different combinations at our 27 holes golf course which was designed by the world famous professional golf
player and golf course designer Nick Faldo.
Cornelia De Luxe Resort Otelinden 10 dakika uzaklıkta, fıstık çamı ormanı içinde, doğal kum alanları ile dünyanın en prestijli golf sahalarından
biri sizi bekliyor; Cornelia Golf Club Nick Faldo Championship Golf Sahası. 1.400.000 metrekare alan üzerinde tasarlanan bu özel saha 27
delikten oluşuyor. Delikler, sahanın içinde kalan geniş kum bayırların konumuna göre yerleştirilmiştir. Dünyaca ünlü Profesyonel Golf
oyuncusu ve saha mimarı Nick Faldo tarafından tasarlanan 27 delikli golf sahamızda 3 farklı kombinasyonda oynamak mümkündür.

The facility also has a golf academy for beginners and more experienced players who wish to improve their techniques led by David Leadbetter. Within the
Nick Faldo Golf Course there is a superb club house set out over an area of 4800 square metres and includes a Club House restaurant and bar, and a pro shop
which you can find world famous brands. Cornelia Golf Club Nick Faldo Championship Golf Course is situated only a few minutes away from hotel. Free
shuttle service is available to our guests.
Golfe yeni başlayanlar için mükemmel bir okul olarak hizmet veren David Leadbetter liderliğindeki Golf Akademisi, 4800 metrekarelik Club
House, Club House Restoran ve Bar, dünyaca ünlü markaları bulabileceğiniz Pro Shop mağazası, Cornelia Golf Club Nick Faldo Golf Sahası
dahilinde sunulan olanaklar arasında. Otelimiz ve Golf sahamız arasında golfçü misafirlerimiz için ücretsiz ulaşım imkanı bulunmaktadır.

Highly effective treatments that will renew your soul and body from tip to toe are available in CrassulaEco Spa.

F O L L O W
the spirit of wellness

You experience all the usual feel-good effects of a spa but also have the peace of mind of knowing that all products
are organic so are providing the best care for your skin and the planet. There are not only certified organic products
as pure as possible produced without the aid of chemical fertilisers or pesticides, but you can also be assured that
they are ethical as regards product testing and fair trade.
Çevresel farkındalık ve lüks bir arada yaşanabilir. Sadece sertifikalı organik ürünler kullandığımız
Crassula Eco SPA Merkezimizde, kendinizi baştan sona yenileyebileceğiniz birbirinden etkili
uygulamalar yapılıyor.
Siz Spa terapilerini huzur ve güven içinde deneyip kendinizi şımartırken; biz de hem sizin hem de yaşlı
dünyamızın bu uygulamalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediğini bilmenin huzurunu yaşıyoruz.
Tüm bunların yanı sıra kullanılan tüm ürünlerin kimyasal etik testleri de başarıyla geçtiğini ve
hayvanlar üzerinde denenmediğini de bilmenizi isteriz.

Available to all our guests, The Turkish Bath with a special
swimming pool, sauna and steam room will be the unforgettable
and addictive Spa sections of CrassulaEco Spa.
Özel havuzlu Türk Hamamı, sauna, buhar odası tüm
misafirlerimizin yararlanabileceği bölümler arasındadır.

F O L L O W
the story of success

Our Congress Center consists of a total of seven halls of various sizes for a total of 1.700 people; they are all equipped
with state of the art equipment and can accommodate all kinds of meetings, organizations and events.
Çeşitli büyüklüklerde toplam 7 adet salondan oluşan 1.700 kişi kapasiteli Kongre Merkezimiz, modern
teknik alt yapısı ve ekipmanı ile her türlü toplantı organizasyonuna cevap verebiliyor.

C O N V E N T I O N
Kongre Merkezi

C E N T E R

Our meeting halls provide a modern, peaceful, elegant and quiet environment for a successful and beneficial meeting and feature a separate bar and a kitchen for
gala dinners.
Başarı için çalışanların ihtiyaç duyduğu modern, sakin, şık, sessiz bir ortam sunan toplantı salonlarımızda, ayrı bir bar ve gala yemekleri için ayrı bir
mutfak bulunuyor.

ACCOMMODATION - Cornelia Garden Rooms / Standard Rooms / Family Rooms /
Villa Junior Suites / De Luxe Suites / Grand De Luxe Suites / RESTAURANTS / Cornelius
Main Restaurant / Daphne Snack Restaurant - A’LA CARTE RESTAURANTS / Florian
/ Hedera / Tai Pen / Nazar / Sofa / BARS - Patisseria Bar / Harmonia Lobby Bar / Olea
Pool Bar / Citrus Vitamin Bar / Celestine Bar / Solaris Beach Bar / Daphne Pool Bar /
Hedera Pool Bar / Salmakis Disco Bar / ACTIVITIES - 3 Outdoor Pool / 1 Outdoor Pool
(Villa) / 2 Children Pool / 1 Baby Pool / 1 Indoor Pool / Water Slides / Shopping Alley
/ Entertainment Center / Amphitheatre / Fitness Center / Cornie Children’s Center /
Tennis / Courts / Bowling / Billiard / Beauty Center / CORNELIA GOLF CLUB - Nick
Faldo Championship Golf Course / The Leadbetter Golf Academy / Football Fields /
CRASSULAECO SPA / MEETING ROOMS - 7 Meeting Rooms
ODALAR - Cornelia Garden Odası / Standart Oda / Aile Odası / Villa Junior Suite / DeLuxe
Suite / Grand De Luxe Suite / RESTORANLAR - Cornelius Ana Restoran / Daphne
Snack Restoran / A LA CARTE RESTORANLAR - Florian / Hedera / Tai Pen / Nazar /
Sofa / BARLAR - Patisseria Bar / Harmonia Lobi Bar / Olea Havuz Bar / Citrus Vitamin
Bar / Celestine Bar / Solaris Sahil Bar / Daphne Havuzbaşı Bar / Hedera Havuzbaşı Bar
/ Salmakis Disko Bar / AKTİVİTELER - 3 Açık Havuz / 1 Açık Havuz (Villa) / 2 Çocuk
Havuzu / 1 Bebek Havuzu / 1 Kapalı Havuz / Su Kaydırakları / Alışveriş Alanı / Eğlence /
Merkezi / Amfitiyatro / Fitness Center / Cornie Çocuk Kulübü / Tenis Kortları / Bowling
/ Bilardo / Güzellik Merkezi / CORNELIA GOLF CLUB - Nick Faldo Championship
Golf Course / The Leadbetter Golf Akademi / Futbol Sahaları / CRASSULAECO SPA /
TOPLANTI SALONLARI - 7 Toplantı Salonu

İleribaşı Mevkii • Belek • Antalya • Turkey
t: +90 242 710 15 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

