F O L L O W
your dreams

Those in love with their jobs are professionals who chase their desires and dreams till the end. And all these
professionals come together at Cornelia. They come together in pursuit of your expectations and happiness.
İşine aşkla bağlı olanlar, arzularını ve hayallerini sonuna kadar takip eden profesyonellerdir ve bu
profesyonellerin yolu Cornelia’da birleşir. Sizin beklentilerinizi, yüzünüzdeki o mutluluğu takip ederek
bir araya gelirler.

F O L L O W
your dreams

Never let go of following your dreams, even in the chaos of life, during the busiest moments. Follow the bright sun that dazzles your eyes... Breathe in the fresh scent of the pine trees
and follow the lush green of nature. Follow the sound of the deep blue seas crashing on the shores. That beautiful sun, that deep blue sea will bring you here, to us.
Hayatın karmaşası içinde, en yoğun anlarda bile hayallerinizi takip etmeyi bırakmayın. Gözlerinizi kamaştıran pırıl pırıl güneşi takip edin... Çam ağaçlarının mis
gibi kokusunu içinize çekin ve yemyeşil doğayı takip edin. Masmavi denizin, kıyıya vuran sesini takip edin. O parlayan güneş, o masmavi deniz, o eşsiz güzellik sizi
bize getirecektir.

F O L L O W
your inner peace

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa is an outspoken and trendy hotel located in Belek-Antalya, the unique holiday
region of Turkey.
With pools to surround you, the gorgeous Crassula SPA to renew not only your body but also your soul, Cornie Kid’s
World, six à la carte restaurants, 27 holes Cornelia Golf Club Nick Faldo Championship Golf Course, unrivalled
sports and entertainment facilities, welcome to this magic world designed to make sure you enjoy every moment
with pleasure.
Burası, Türkiye’nin göz bebeği Antalya Belek’te, bölgenin iddialı ve trendy oteli Cornelia Diamond Golf
Resort & Spa.
Sizi çepeçevre saran havuzları, vücudunuz kadar ruhunuzu da yenileyecek muhteşem Crassula SPA’sı,
Cornie Çocuk Dünyası, 6 A’la Carte Restoranı, 27 delikli Cornelia Golf Club Nick Faldo Championship
Golf Course, eşsiz spor ve eğlence olanakları ile her anı keyifle yaşamanız için tasarlanmış bu büyülü
dünyaya hoş geldiniz.

R O O M S

Odalar

Follow luxury and comfort...
Follow luxury and comfort to reach an unforgettable
holiday waiting for you at Cornelia Diamond Golf Resort
& Spa’s magnificent rooms furnished with every single
detail that you might need.
Lüksü ve konforu takip edin...
Her türlü ihtiyacınızı en ince detayına kadar
düşündüğümüz Cornelia Diamond Golf Resort &
Spa’nın muhteşem odalarında lüksü ve konforu
takip ederek unutulmaz bir tatile ulaşacaksınız.

Standard room: Each standard room is 42-50 m2. All our
rooms are equipped with standard features and have a
balcony.
We consider all needs that can be designed; you can
experience the difference in all our rooms which are
equipped with a bathroom, hair dryer, central airconditioning, direct dial telephone, internet connection,
pay TV, interactive & satellite LCD TV with music
channels, sofa, mini bar, Tea & Coffee Setup, safety deposit
box, bathrobes and slippers.
Standart Oda : Büyüklüğü 42-50 m2 olan odalarımızın
tümünde standart özellikler mevcut olup, tüm
odalarımızda balkon bulunmaktadır. Sizlerin tüm
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış,
farklılığı yaşayabileceğiniz odalarımızın tümünde
kasa, merkezi klima, telefon, küvet ve duş, bornoz
ve terlik, minibar, Çay & Kahve Set-up, internet
bağlantısı, müzik yayınlı ve interaktif sistemli uydu
LCD televizyon, Pay TV yer almaktadır.

F a M I L Y
Aile Odaları

R O O M S

Garden Family Rooms: Each room has an area of 70m2 and direct access to the garden from the terrace. All rooms have two bedrooms, one with a French bed and
one with twin beds, and two bathrooms one with a bathtub and another with a shower. There is a connecting door between the bedrooms.
Bahçe Aile Odaları: Bahçeye çıkışı olan 1 french bed ve 1 twin bed odadan oluşan 70 m2 lik Bahçe Aile odalarımız iki ayrı bölümden oluşur. Her odada
iki yatak odası (ara kapılı), 2 banyo (1 küvetli, 1 duşlu), standart özelliklerin yanı sıra, teras mevcuttur.
Lake Family Rooms: Each room has an area of 80m2 and direct connection to the pool from the terrace. All rooms have two bedrooms, one with a French bed and
one with twin beds, and two bathrooms, one with a bathtub and another with a shower. There is a connecting door between the bedrooms. All standard equipment
is provided along with VIP set-up on the day of arrival.
Göl Aile Odaları: Havuza direk çıkışı olan 1 french bed ve 1 twin bed odadan oluşan 80 m2 lik Göl Aile odalarımız iki ayrı bölümden oluşur. Her odada
iki yatak odası (ara kapılı), 2 banyo (1 küvetli, 1 duşlu), standart özelliklerin yanı sıra, teras mevcuttur. Zengin ikramlarımız mevcuttur.

All Lake Family rooms have private connection to the pool from
their own terrace and are located in the main building. There are
sun lounges and an umbrella on the terrace.
Göl Aile Odaları havuz bağlantılı olup, terastan direk havuza
girilebilmektedir. Odalarımızın tümü ana bina içerisinde yer
almaktadır ve teraslarında şezlong ve şemsiye mevcuttur.

F O L L O W
your passion

S U I T E S
Suitler

f a m ı l y

S U I T E

The 142 m2 Family Suite overlooks the sea and pool and is the perfect place for an amazing family holiday.
The ground floor has 1 bedroom with a single bed, LCD TV, bathroom (wash basin, shower and toilet). The first floor has 1 living room and 1 bedroom. The living
room is fitted with a sofa set, LCD TV, kitchen (sink and mini bar), guest toilet (wash basin and toilet), and the bedroom is furnished with 1 French bed (LCD TV,
mini bar, VIP set-up on the day of arrival, safety deposit box, bathroom (Jacuzzi and shower). The rooms share the living room and bedroom balcony. The Family
Suite has both carpeted and parquet flooring.
Deniz ve havuz manzarasına sahip 142 m2’lik Family Suitte ailenizle birlikte eşsiz bir tatil sizleri bekliyor. 1.katta; 1 yatak odası, tek kişilik yatak,
LCD TV, banyo (lavabo, duş ve WC) bulunmaktadır. 2. katta, 1 oturma odası ve 1 yatak odası yer almaktadır. Oturma odasında oturma grubu, LCD TV,
mutfak (lavabo ve minibar), misafir lavabosu (lavabo ve WC); yatak odasında 1 French Bed yatak (LCD TV, minibar, özel kasa), banyo (jakuzili ve duşlu)
mevcuttur. Salon ve yatak odası balkonu ortak kullanımdadır. Zemin; halı ve parke kaplıdır. Giriş günü zengin ikramlarımız mevcuttur.

g o l f
s u ı t e
Created especially for our guests who want to feel the
cosiness of design. Each room has an area of 65 m2, a living
room and one bedroom or two bedrooms without living
room; Golf Suite combines standard facilities with a large
balcony and has golf (garden) view. All suites have special
set-up in the room.
Konforun sıcaklığını hissettirebilmek amacıyla
tasarlanan 65m2 lik 2 farklı golf suitimizde standart
özelliklerin yanı sıra geniş teras, yatak odası ve oturma
odası ayrıca diğer oda tipinde 2 adet yatak odası
mevcuttur. Tüm suitlerimiz golf (bahçe) manzaralıdır.
Giriş günü zengin ikramlarımız mevcuttur.

B L U E

S U I T E

Each with an area of 80 m2, consists of one bedroom and a living room. Living room is designed with leather seating, mini-kitchen (stove, fridge, sink), bar, home
cinema, lavatory in the entrance area of the suite. Bedroom has a French bed, desk, mini bar, safe, bathroom with Jacuzzi. There are two balconies with sun lounges
and a table with chairs. VIP concept is provided.
1 adet french bed yatak odası ve 1 oturma odasından oluşan 80 m2 büyüklüğündeki Blue suit odalarımızda standart özelliklerin yanı sıra jakuzili
banyo, ev sineması, bar ve mutfak set-up yer almaktadır. 2 balkonlu olup bir tarafta oturma düzeni, diğer tarafta ise şezlonglar mevcuttur. VIP konsept
uygulanmakla beraber özel ikramlarımız mevcuttur.

H A R M O N Y

S U I T E

Uniting the true blue of the Mediterranean Sea with comfort and luxury, the Harmony Suite is a fascinating 140 m2 living area. The living room is fitted with 2
sofa sets, a mini-kitchen (stove, fridge and sink), bar, a dining table set for 6, Blue Ray DVD, 2 balconies and a guest toilet (wash basin and toilet).The suite also has
a bedroom with 1 French bed. The bedroom has a LCD TV, mini bar, safe deposit box, bathroom (with Jacuzzi and shock shower), sauna, desk and balcony. The
Harmony Suite has both carpeted and parquet flooring. Special VIP concept is provided for this type of suite.
Akdeniz’in eşsiz mavisini, konfor ve lüks ile buluşturan Harmony Suite, 140 m2’lik büyüleyici bir yaşam alanı. Oturma odasında 2 ayrı oturma grubu,
mini-mutfak (ocak, buzdolabı ve lavabo), bar, 6 kişilik yemek grubu, Blue Ray DVD, 2 adet balkon, misafir lavabosu (lavabo ve WC) bulunmaktadır.
Ayrıca 1 French bed yatak odası mevcuttur. Yatak odasında, LCD TV, minibar, özel kasa, banyo (jakuzili ve şok duşlu), sauna, çalışma masası, balkon
bulunmaktadır. Zemin, halı ve parke kaplı olup Harmony Suite odalarımızda özel konsept uygulanır.

d ı a m o n d
s u ı t e
The Diamond Suite has been created on an area of 310m2 to meet all
possible desires of our guests. The ground floor consists of a private
indoor swimming pool and dining area. There are two bedrooms
located on the first floor, one with a French bed, the other one with
twin beds.
Misafirlerimizin her türlü ihtiyacının düşünüldüğü Diamond
suitler 310m2 den oluşur. Giriş katı; özel havuz, oturma odası
ve yemek odasından oluşur. İkinci kat; 1 french bed yatak
odası, 1 twin bed yatak odasından oluşur.

F O L L O W
your passion

A bathroom with Jacuzzi is situated in each bedroom, furthermore on the ground floor there is a sauna, home cinema, safe, bar filled with international alcoholic
drinks, mini-kitchen, terraces with sun lounges and umbrellas. In each bedroom there is a direct dial telephone, hair dryer, central air-conditioning system, pay- TV,
interactive & satellite LCD TV with music channels. Suites situated on the ground floor have direct connection to the outdoor pool from the terraces. Diamond Suites
which are located in an area dominant over the hotel have a special VIP concept and priority for all services.
Her odada 2 banyo (jakuzili) ayrıca 1.katta duşakabin, Sauna, ev sineması, özel kasa, özel bar (ithal içkiler dahil), mini-mutfak, terasta şezlong ve
şemsiyeler, alt kattaki suitlerde terastan direk havuz bağlantısı mevcuttur. Her yatak odasında merkezi klima, telefon, küvet ve duş, bornoz ve terlik,
internet bağlantısı, müzik yayınlı ve interaktif sistemli uydu LCD televizyon, Pay TV yer almaktadır. Odalarımız direk deniz manzaralıdır. Otelin
geneline hakim bir alanda konumlanan Diamond Suitler, özel VIP konsepte ve tüm servislerde rezervasyon önceliğine sahiptir...

v ı l l a s
Villalar

Lake Villas Amber & Sapphire: Each villa is a duplex with an area of 160 m2. These
special Lake Villas consist of one bedroom with a French bed, two bedrooms with
twin beds, a living room and a mini-kitchen. Three bathrooms (all with shock
shower and lavatory, two with Jacuzzi). All villas have special set-up in the room
and VIP concept. There are four terraces in total; two of which have connection
to the pool.
Amber & Safir Göl Villaları : 160 m2 büyüklüğündeki göl villalar (dublex) 1
adet french bed yatak odası, 2 adet twin bed yatak odası, 3 banyo (hepsi şok
duşlu, 2’si jakuzili küvet), oturma odası ve mini-mutfaktan oluşur. Tüm
villalarda özel set-up’lar ve VIP konsept uygulanır. Villalarımızın toplam 4
adet terası olup, birinci kattan direk havuza çıkış mevcuttur.

Lake Houses Lapis: Each Villa is a duplex with an area of 100 m2.
One living room, two bedrooms (French bed / twin beds), a desk, two LCD TVs, two bathrooms (one with Jacuzzi, the other one with shock shower), sun lounges
and umbrellas on the ground floor terrace, table and chairs, kitchen (stove, fridge and sink). VIP concept is also available for these kinds of rooms. There is an access
to the pool and a passage to the main building from the lake houses.
Lapis Göl Evleri: 100 m2 büyüklüğünde (Dublex), 1 Oturma odası, mini mutfak (ocak, buzdolabı, lavabo), 2 yatak odası (French bed - twin bed),
çalışma masası, 2 müzik yayınlı ve interaktif sistemli uydu LCD televizyon, minibar, bir banyoda Jakuzili küvet, diğerinde şok duş, tuvalet, teraslarda
şezlonglar ve şemsiye, masa ve sandalyelerden oluşan oturma grubu bulunur... VIP konsept uygulanmakla beraber özel ikramlarımız mevcuttur. Ana
binaya tüp geçitle bağlanmaktadır. Terastan direkt havuz bağlantısı mevcuttur.
Lake Houses Turquoise: Each with an area of 100 m2.
Master bedroom divided into two with a TV table. There is a French bed, a mini bar and a safe on one side and sofa and coffee table on the other. Bath tub, shower
and lavatory in the bathroom. Sun lounges and umbrella on the terrace with direct connection to the pool. Two bedrooms with twin beds and work desk, LCD TV
in each bedroom. Mini bar, in-room safe, shower and lavatory in the entrance area of these bedrooms. There are three terraces in total. Lake Houses Turquoise have
special set-up in the room and VIP concept. There is an access to the pool and a passage to the main building from the lake houses.
Turkuaz Göl Evleri: 100 m2 büyüklüğünde olup, 2 twin bed ve 1 adet french bed yatak odasından oluşmaktadır. Göl Evlerimiz havuza direkt bağlantılı
olup, terasta şezlong ve şemsiyelerimiz mevcuttur. Her odada çalışma masası, müzik yayınlı ve interaktif sistemli uydu LCD televizyon, Pay TV,
minibar, özel kasa, 2 banyo (1’i küvet, 1’i duşlu) tuvalet, direk hat telefon, internet bağlantısı ve teras mevcuttur. VIP konsept uygulanmakla beraber
özel ikramlarımız mevcuttur. Ana binaya tüp geçitle bağlanmaktadır.

p r e s ı d e n t ı a l

s u i t e

The most luxurious room of our facility is the Presidential Suite located on the top floor with a great sea view. Within an area of 700 m2, the Suite has three
bedrooms (one can be used for the babysitter or the bodyguard), a fully equipped kitchen, a living room, a living room with a dining table for ten and cocktail
& lounge area, a swimming pool with Jacuzzi, a sea view Jacuzzi, a sauna, four bathrooms, a sports corner, two separate sunbathing terraces and a place with a
balcony with a direct sea view and sitting corner, presenting a living space in itself. Heated (upon weather conditions) pool with Jacuzzi with a width of 40m2
in the middle of the suite room under the sun light will allow you to enjoy the pool even in winter with its wood parquet area.
Tesisimizin en lüks odası olan Presidential Suite, en üst kattadır ve muazzam bir deniz manzarasına sahiptir. 700 m2 alana sahip odanın içinde, 3
adet yatak odası (1 tanesi bakıcı veya koruma için uygundur), 1 adet çalışma odası, 1 adet tam techizatlı mutfak, 1 adet oturma odası, 1 adet salon
içinde kokteyl ve lounge alanı 10’lu yemek grubu ile beraber, jakuzili yüzme havuzu, 1 adet deniz manzaralı jakuzi, 1 adet sauna, 4 adet banyo,
spor köşesi, 2 adet ayrı güneşlenme terası ve 1 adet direk deniz manzaralı oturma köşeli balkonu ile kendi içinde bir yaşam alanı sunmaktadır.
Suite odanın ortasında güneş ışınları altında 40m2 genişliğindeki jakuzili ısıtmalı havuzu, ahşap parke kaplı çevre alanıyla kış vaktinde bile
havuz keyfini sizlere yaşatacaktır.

F O L L O W
your passion

The sitting area in the entrance area includes a cloak room, mirrored table, coffee table and sitting corner. Home
theatre system has been designed for a cheerful match or movie evenings.
You will experience magic of the breath-taking Mediterranean Sea scenery from the part that goes to the terrace
with a panoramic view from the top of our facility which gives impression of the captain’s room of our hotel. There
is a special service staff and VIP concept for our Presidential Suite guests.
Girişte sizi karşılayan oturma alanı, aynalı sehpalar, vestiyer ve oturma köşesinden oluşmaktadır.
Oda içinde bulunan ev sinema sistemi sizlere keyifli maç veya sinema akşamları yaşatmak üzere
düşünülmüştür.
Otelimizin en tepe noktasında konumlanan ve kaptan köşkü izlenimi veren suitimizin terasında
Akdeniz manzarasının nefes kesen büyüsüne kapılacaksınız. Presidential Suite misafirlerimiz için özel
hizmet ekibi ve VIP konsepti mevcuttur.

F O L L O W
the magic tastes of nature

Outstanding resorts, outstanding service.
An impressive atmosphere, unforgettable tastes and an understanding of immaculate service... Everything here
has been thought for you.
Seçkin mekanlarda, seçkin hizmet.
Etkileyici bir atmosfer, unutulmaz lezzetler, kusursuz hizmet anlayışı... Burada her şey sizin için
düşünüldü.

d e l ı c a t e
Enfes tatlar

t a s t e s

The Hotel has a main restaurant, a snack restaurant and six à la carte restaurants offering elite tastes from world cuisines. Discover various specialties from
Sushi to oriental tastes of the Ottoman cuisine, from seafood to game, from local food of the Anatolian region to Italian classics.
Otelimizde, 1 Ana Restoran, 1 Snack Restoran ve dünya mutfaklarından seçkin örnekler sunan 6 A’La Carte Restoran bulunuyor. Suşi’den Osmanlı
mutfağının oryantal tatlarına, deniz ürünlerinden av etlerine, Anadolu’nun yöresel yemeklerinden İtalyan klasiklerine çok geniş bir yelpazede
yepyeni lezzetler keşfedebilirsiniz.

F O L L O W
the magic tastes of nature

D E L I G H T F U L
D I S C O V E R I E S

Keyifli keşifler

The à la carte restaurants are not only ambitious with their unique
food service but also with their impressive atmospheres in which
you can live a different experience each night. There are also ten
different bars offering a wide range of local and import drinks in
which you can expect 24 hour service in one of our bar.
A’la Carte Restoranlarımız, eşsiz yemek sunumlarının yanı
sıra, her gün farklı bir deneyim yaşayabileceğiniz etkileyici
atmosferleriyle de iddialılar. Otelimizde ayrıca, değişik
tatlarda hizmet veren ve bir tanesinin 24 saat boyunca
açık olduğu 10 ayrı barımız geniş yerli ve yabancı içecek
seçenekleri sunmaktadır.

Great meals that are prepared with modern techniques meet an attractive atmosphere with traditional Turkish
hospitality. We have considered everything for you.
Geleneksel Türk misafirperverliğinde, çağın getirdiği teknikler ile hazırlanan muhteşem yemekler
etkileyici atmosfer ile buluşuyor. Burada her şey sizin için düşünüldü.

u n ı q u e
t a s t e s
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Mediterranean
C u i s i n e
Akdeniz Mutfağı

Latin ve Kuzey Amerika Mutfağı

Eşsiz Lezzetler

*The opening and closing times of the A ’la Carte Restaurants
change according the season.
*A la Carte Restoranların açılış ve kapanış tarihleri sezona
göre değişiklik gösterir.

O c a k B a ş ı
K e b a b s
Ocakbaşı – Kebaplar

V I P
R e s t a u r a n t
VIP Restoran

F a r
E a s t e r n
C u i s i n e
Uzakdoğu Mutfağı

S e a
F o o d
C O O K E R Y
Deniz Ürünleri Mutfağı

F O L L O W
the magic of joy

In addition to the comfort and luxury you will experience, this wonderful world, which we have created, is full of
amazing experiences and entertainment for any age group. These wonderful moments will not just entertain you
physically they will also fill your soul with joy.
Explore the heights of entertainment with our team which has come together following their own passions.
Yarattığımız bu muhteşem dünya, karşılaşacağınız konforun ve lüksün yanı sıra, en küçüğünden en
büyüğüne kadar tüm misafirlerimiz için müthiş deneyimler ve eğlence ile dolu. Bedeninizle birlikte
ruhunuz da bu muhteşem anların akışıyla coşacak.
Tutkularını takip ederek bir araya gelen ekibimizle eğlencenin sınırlarını zorlayacaksınız.

L e t
t h e
M e d i t e r r a n e a n
s p o i l
y o u
Bırakın Akdeniz sizi şımartsın

The private beach of the Hotel is 250 metres long and 55 metres wide and makes it possible for you to enjoy the lucid water of the Mediterranean Sea. The
spacious pier area reaching into the sea has 1150 m2 and maximises your enjoyment of the sea.
Feel how special you are after having the joy of swimming in the magical waters of our blue world.
Otelimizin 250 metre uzunluğunda, 55 metre genişliğindeki özel plajı, Akdeniz’in berrak sularının tadını çıkarmanıza olanak sağlıyor.
Plajımızdan denize uzanan toplam 1.150 metrekarelik iskele alanı ise deniz keyfini maksimuma çıkarıyor.
Mavilikler dünyamızın büyülü sularında yüzmenin keyfini hissederek kendinizi çok özel hissedeceksiniz.

B r e a t h t a k ı n g
s h o w s
Nefes kesen gösteriler

With interesting activities during the day and at night and a range of spectacular shows
and colourful programs that change regularly the animation team of the Cornelia
Diamond Golf Resort & Spa opens the doors to a world of entertainment to our guests.
Young talents, dancers, acrobats and famous groups add flavour to the nights.
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa animasyon ekibi, gündüz ve gece
düzenledikleri ilginç aktiviteler, göz kamaştıran gösteriler, sürekli değişen zengin
programları ile misafirlerimize eğlence dünyasının kapılarını açıyor. Dünyanın
genç yetenekleri, dansçıları, akrobatları, ünlü grupları gecelere renk katıyor.

f u n
t ı m e s

Keyifli anlar

Our youngest and most valued guests can experience the holiday of their dreams at
the Cornie Kids World, in the company of our professional team. Offering facilities
such as indoor and outdoor play areas, an amphitheatre, a kid’s restaurant and a
baby room, the Kids World provides service in a very special area. Accompanied by
experienced animators, kids have the opportunity to attend creative and entertaining
age-appropriate activities throughout the day at the Kids World. The Kids World is
located at the front of our Hotel, ensuring easy access for parents with its proximity
to the sea, the pools and the general areas.
En değerlilerimiz olan miniklerimiz, konusunda uzman ekibi ile Cornie Çocuk
Dünyası’nda hayallerindeki tatili yaşayacaklar. Kapalı ve açık oyun alanları,
anfi-tiyatro, çocuk restaurantı, bebek odası gibi pek çok olanağı sunan çocuk
dünyamız özel bir alanda hizmet veriyor.
Deneyimli animatörlerimiz eşliğinde çocuklar gün boyu yaşlarına uygun
yaratıcı ve eğlenceli aktivitelere katılabiliyor.
Otelimizin ön tarafında konumlanan Cornie Çocuk Dünyası; denize,
havuzlara ve genel alanlara olan yakın mesafesi ile de ebeveynlere gereken
tüm kolaylığı sağlıyor.

f o o t b a l l
Futbol sahaları

f ı e l d s

Football Fields Technical Details
Three professional football fields (110 m x 68 m, one of them with training field) covered with special lawn “Bermuda 419” type, at FIFA standards, quadruplet
(4 part) lighting system for each field, running lane around the field which is 800 m long and 3 m wide, drainage and irrigation automation system at FIFA
standards, 2 players benches, portable stands, change rooms, shower cabins, massage rooms, equipment room and parking area.
Futbol Sahaları
FIFA standartlarında, “Bermuda 419’’ tipi özel çimle donatılmış 3 profesyonel Futbol Sahamız bulunmaktadır. 68 m x 110m ölçülerinde olup;
sahalarımızdan birinin antrenman sahası mevcuttur. Her bir saha için; 4’lü ışıklandırma sistemi ve 800m uzunluğunda 3m genişliğinde saha
etrafında koşu yolu bulunmaktadır. FIFA standartlarında drenaj (su arıtımı) ve sulama otomasyon sistemi ile birlikte 2 Yedek kulübesi, Portatif
tribün, Soyunma odaları, Duş kabinleri, Masaj odaları , Malzeme odası, Park alanı hizmetlerimiz arasındadır.

F O L L O W
the nature of game

c o r n e l ı a
t e n n ı s
c l u b

Cornelia Tenis Kulübü

Seven clay ground courts, one of which is a Central Court at ITF (International Tennis
Federation) standards (18 m x 36 m), two hard courts and one artificial grass ground
court (18 m x 36 m) at ITF standards. Sextet (6 parts) lighting system for each tennis
court, separation between all tennis courts, indoor area and cafe (soft drinks are free of
charge) in between the tennis courts which players and spectators can benefit from.
Shower and lavatory, tennis equipment (tennis rackets, balls, etc), tennis lessons
available from Physical Training and Sports Academy, tennis department coaches.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) standartlarında 1 adet Merkez Kort
olmak üzere 7 adet toprak zemin kort, 2 adet sert zemin ve 1 adet suni çim
kort olmak üzere 36m x18 m ölçülerinde 10 adet kortumuz bulunmaktadır. Her
bir tenis kortu için 6’lı ışıklandırma sistemi ile birlikte bütün tenis kortları
arasında seperasyon, tenis kortlarının ortasında oyuncuların veya izleyicilerin
faydalanabileceği kapalı mekan, kafeterya, Duş ve WC, Tenis ekipmanları (tenis
raketi, top vb.) bulunuyor. Ayrıca extra olarak Beden Eğitimi ve Spor Akademisi
tenis ihtisas bölümü antrenörleri tarafından tenis dersleri alabilirsiniz.

m a k ı n g
t ı m e
f o r y o u r s e l f
Kendiniz için zaman ayırın

Cornelia Golf Club Nick Faldo Championship Golf Course, which is one of the most prestigious golf courses in the world, is situated only two minutes away
from Cornelia Diamond Golf Resort & Spa. This spectacular course is set within pine forests native to the Mediterranean Sea and has been formed by the
naturally sandy base beneath it. The course which is designed on an area of 1.400.000 square metres consists of 27 holes and extensive practice facilities.
Holes are placed according to the position of wide sand hills within the course. Each hole includes separate tees and greens as well as a special bunker style
designed by Nick Faldo which guarantees an exciting experience for golf players at different levels.
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa’dan yürüyüş mesafesinde, fıstık çamı ormanı içinde, doğal kum alanları ile dünyanın en prestijli golf
sahalarından biri sizi bekliyor; Cornelia Golf Club Nick Faldo Championship Golf Course. 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.

F O L L O W
the nature of game

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
Cornelia Golf Club Nick Faldo Golf Course there is a superb club house, set out over an area of 4800 square metres including a club house restaurant and bar,
and a pro shop which you can find world famous brands and a service second to none in.
Golfe yeni başlayanlar için mükemmel bir okul olarak hizmet veren David Leadbetter liderliğindeki Golf Akademisi, 4.800 metrekarelik Club
House, Club House Restaurant ve Bar, dünyaca ünlü markaları bulabileceğiniz Pro Shop mağazası, Cornelia Golf Club Nick Faldo Golf Sahası
dahilinde sunulan olanaklar arasında. Otelden Golf Club’a geçiş mümkün.

F O L L O W
the spirit of wellness

It has been designed to give you a rest beyond conventional spa treatments and to rejuvenate with all that nature
provides.
Crassula Spa alışılagelmiş spa terapilerinin ötesinde doğanın sunduğu tüm olanaklarla yenilenmeniz
için tasarlandı.

The Crassula SPA specially designed for you to renew your body and soul, goes beyond the usual spa therapies and uses the opportunities offered by nature to the full
extent to help you reach a healthier and higher level of life quality.
On an area of 5000 square metres the Crassula SPA consists of three separate parts: Spa Relax, Spa Luxury and Spa Private.
Crassula Spa, 5.000 metrekarelik bir alanda, Spa Relax, Spa Luxury ve Spa Private olarak adlandırılan üç ayrı bölümden oluşuyor. Crassula SPA,
alışılagelmiş spa terapilerinin ötesinde, bedeninizi ve ruhunuzu yenileyebilmeniz, doğanın sunduğu olanakları sonuna kadar kullanabilmeniz, daha
sağlıklı ve yüksek yaşam kalitesine ulaşabilmeniz için özel olarak tasarlandı.

r e j u v e n a t ı n g
t r e a t m e n t s
Gençleştirici tedaviler

Saunas with different temperatures, special showers and traditional Turkish baths are among the services the guests of the Crassula Spa can benefit from.
There are also resting corners with various atmospheres in different areas of
the Crassula Spa.
Farklı sıcaklıklarda saunalar, özel duşlar ile geleneksel Türk Hamamı, Crassula Spa misafirlerimizin yararlanabileceği hizmetlerimiz arasında...
Ayrıca Crassula SPA merkezimizin farklı bölgelerinde değişik atmosferlerde dinlenme köşeleri mevcuttur.

F O L L O W
the spirit of wellness

Far eastern massages ornamented with “Zen philosophy”, Sultan
therapies, luxury therapies such as therapies made of 24 carat
gold, holistic therapies, natural essence beauty therapies and Far
eastern massages in open- air Bali houses which are located above
pool are available to our guests in the Crassula Spa.
Crassula SPA’da, misafirlerimize “Zen felsefesi” ile bezeli
Uzakdoğu masajları, Sultan bakımları, yirmi dört ayar gerçek
altınla yapılan terapiler gibi lüks bakımlar, holistik terapiler,
doğal özlü güzellik bakımları ve ayrıca su üzerine kurulu Bali
evlerinde, açık havada Uzakdoğu masajları uygulanıyor.

F O L L O W
the story of success

There are 12 meeting halls with different capacities, with a total capacity of 2000 people. In addition to the main
hall for 1500 people, which can be divided into three separate sections, there are five multipurpose meeting halls
of different capacities, workshop rooms and three offices, reception desk. Thanks to their modern infrastructure,
our meeting halls meet all technical equipment needs and have a bar and a kitchen for premiere night dinners.
12 adet değişik kapasitede toplam 2.000 kişilik toplantı salonu; 1.500 kişilik 3’e bölünebilen ana salon
dışında, 5 adet değişik kapasitede çok amaçlı toplantı salonu; 3 adet ofis; resepsiyon; her türlü teknik
gereksinimi karşılayabilecek modern alt yapı; ayrıca bar, gala yemekleri için ayrı mutfak; etkileyici bir
toplantı için gereken her şey Cornelia Diamond Golf Resort & Spa’da.

c o n v e n t ı o n
c e n t e r
Kongre merkezi

F o l l o w a
s e l e c t s t y l e
o f l i f e . . .
Follow a select style of life...

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... 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.
For guests who prefer the beach, Azure Villa guests can enjoy the special Villa beach lounge just for Azure Villa
guests.
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. Azure
Villalarına ait özel alanda yer alan ve Akdeniz’i ayağınıza taşıdığımız ortak deniz suyu havuzlarımızda,
her zaman taze deniz suyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Plaj keyfini yaşamak isterseniz eğer, deniz
kıyısında “Azure Villa misafirlerine özel Villa Plajı” bulunmaktadır.
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 specially-decorated restaurant and bar.
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.
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 lezzetleriyle,
keyifli sohbetler eşliğinde içeceklerinin tadını çıkarabilirler. Yemeğinizi villanızın konforlu
atmosferinde yemek isterseniz, 24 saat hizmet veren ücretsiz oda servisimiz bulunmaktadır.
Our special concept for children includes a variety of exclusive services including a greeting during the first day
of their holiday by the animation team, special amenity items for babies and a special menu full of healthy foods
and drinks for our junior gourmets. 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. 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.
Küçük misafirlerimiz için uyguladığımız konseptte; animasyon ekibi tarafından giriş günü gün
içerisinde özel karşılamadan; özel menü sipariş imkanından yine küçük gurmelerimize sağlıklı ve
faydalı yiyecek&içecek sunumlarına kadar birçok ayrıcalıklı hizmet sunulmaktadır. Azure restoranda
minik misafirlerimizin özel yemek taleplerine cevap veren uzman aşçımız bulunmaktadır. Bebekli
aileler için de hizmetlerimiz neredeyse sınırsızdır. Özel aşçımızın hazırlayacağı püreler ve mamalar
haricinde restoranımızda kavanoz mamaları bulunmaktadır.

ACCOMMODATION - Standard Rooms / Garden Family / Lake Family / Family Suite /
Golf Suites / Blue Suites / Harmony Suite / Diamond Suites / Lake Villas / Lake Houses
/ Presidential Suite - RESTAURANTS - Diamond Main Restaurant / The Dome Snack
Restaurant - A’LA CARTE RESTAURANTS - Bubble Gold / Fish & Love / Forest Pub /
Sapore / Sumack / Tai Pen - BARS - The Shine Piano Bar / Moulen Rose Bar / La Boheme
Bar / Roll Club Bar / Crassula Spa Bar / Cue Bar / Salmakis Disco Bar / Purple Rain
Disco Bar / Mermaid Beach Bar / Sea Bird Pier Bar / Biscotti Cafe / The Dome BarsACTIVITIES - 4 Outdoor Pool / 2 Outdoor Pool (Villa) / 1 Children Pool / 1 Baby Pool
/ 1 Indoor Pool / Water Slides / Archery Program / Shopping Alley / Entertainment
Center / Amphitheatre / Fitness Center / Football Fields / Beauty Center / Mini Golf /
Bowling / Billiard Salon / Cornie Kid’s World / Funfair / Children Buffet / Tennis Center
- CORNELIA GOLF CLUB - Nick Faldo Championship Golf Course / The Leadbetter
Golf Academy - CRASSULA SPA - Luxury | Private | Relax Spas / Jacuzzi - MEETING
ROOMS - 12 Meeting Rooms AZURE VILLAS BY CORNELIA – Azure Villa 2 bedrooms
/ Azure Villa 3 bedrooms / Azure Restaurant / Pools with sea water / Concierge service
ODALAR - Standart Oda / Bahçe Aile Odası / Göl Aile Odası / Family Suite / Golf Suite
/ Blue Suite / Harmony Suite / Diamond Suite / Göl Villaları / Göl Evleri / Presidential
Suite - RESTORANLAR - Diamond Ana Restoran / The Dome Snack Restoran - A’LA
CARTE RESTORANLAR - Bubble Gold Vip / Fish & Love / Forest Pub / Sapore / Sumack
/ Tai Pen A’la Carte Restoranları - BARLAR - The Shine Piano / Moulen Rose / La
Boheme / Roll Club / Crassula Spa Bar / Cue Bar / Salmakis Disco Bar / Purple Rain
Disco / Mermaid Beach Bar / Sea Bird İskele Bar / Biscotti Cafe / The Dome Barları AKTİVİTELER - 4 Açık Havuz / 2 Açık Havuz (Villa) / 1 Çocuk Havuzu / 1 Bebek Havuzu /
1 Kapalı Havuz / Su Kaydırakları / Okçuluk Programı / Alışveriş Alanı / Eğlence Merkezi
/ Amfitiyatro / Fitness Center / Cornie Çocuk Dünyası / Lunapark Çocuk Büfesi / Futbol
Sahaları / Güzellik Merkezi / Mini Golf / Bowling / Bilardo Salonu / Tenis Kulübü CORNELIA GOLF CLUB - Nick Faldo Championship Golf Course / The Leadbetter
Golf Akademisi - CRASSULA SPA - Luxury | Private | Relax Spa Bölümleri / Jakuzi TOPLANTI SALONLARI - 12 Toplantı Salonu AZURE VILLAS BY CORNELIA – Azure
Villa 2 yatak odalı / Azure Villa 3 yatak odalı / Azure Restaurant / Deniz suyu havuzları /
Concierge hizmetleri

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

