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Proje Açıklamaları

Nirvana inşaat, Belek'teki turizm otel arsası üzerine golf resort otel konseptinde yeni bir otel projesi

yapmaktadır. Belek, otel yatırım projeleri için son yıllarda en çok tercih edilen turizm bölgelerinden

biridir. Belek, Antalya bölgesindeki en büyük ve en güzel turistik otelleri, golf sahaları, futbol sahaları,

alt yapısı, muhteşem doğası, ormanı ve kumsal plajları ile en çok tercih edilen tatil merkezlerinden

biridir. Otel yatırımı için tercih edilebilecek en avantajlı bir bölgede Nirvana inşaat firmasının kendi

arsası üzerine yapmayı planladığı bu otel yatırım projesi, çok farklı müşteri profiline hitap edebilecek

konaklama sağlayacak şekilde projelendirilmiştir.

Belek Golf Resort Otel Yatırım Projesi, 5 kat üzerine kurulacaktır. Tesisteki sosyal üniteler ve aktivite

merkezleri, yazın resort otel konseptinde kışın ise spor grupları ve 3.cü yaş grubundaki misafirlere

hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Turistik otel projesinin hem iç hem de dış turizm potansiyeline,

12 ay hizmet verebilecek bir tesis olarak planlanması PR araştırma sonuçlarına göre karar verilmiştir.

Tesisin konumu itibarı ile batısında, kuzeyinde ve doğusunda yeşil alanlara, belediyenin spor tesisi

olarak imar planında yer alan yeşil alanlarına, yapılacak olan spor tesislerinden, (Futbol, basketbol,

tenis ve voleybol sahaları), otel misafirleri faydalanacaktır. Belek plajında, tesiste kalan misafirler için

özel olarak işletilecek plaj hizmetleri olacak, ayrıca tesisten plaja sürekli plaj servisi konulacaktır.

Belek’te yapılacak olan bu otel yatırım tesisin işletmesi Nirvana inşaat ve turizm firması tarafından

yürütülecektir. Otel yatırımı ve turizm işletmeciliği konusunda deneyimli olan Nirvana inşaat ve turizm

firması, Belek’teki bu otel yatırımına da deneyimlerini katarak, turizm alanındaki büyümesine ivme

katmayı hedeflemektedir.

Tesisin genel özellikleri; 200 Oda, 400 yataklı. Açık ve kapalı havuzlar, resepsiyon, lobi, barlar, açık ve

kapalı restaurantlar, toplantı salonları, fuaye, SPA merkezi, hamam, sauna, buhar ve masaj odaları,

fitness ve spor salonları, hobby ve oyun odaları, çok amaçlı bahçe, otopark.

Havalimanı; 29 km, Antalya 35 km, The Land of Legends Theme Park 3 km, Belek Plajı 5 km. Belek

merkezi 2 km, Kadriye Merkezi 5 km. Aspendos Tiyatrosu 20 km. Side 45 km.
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TEMEL ÖZELLİKLER

Konum Antalya, Belek

Durumu Proje Aşamasında

Tipi Otel

Oda Sayısı 160

Ünite m2 35 m2

Ünite Adedi 1 Blok

Toplam Arsa 9638 m2

Plaja Uzaklık 4,5 km

Havalimanına 30 km

Şehir Merkezine 3 km

KONUM

BİZE ULAŞIN

Adınız Soyadınız

Telefonunuz

E-Posta Adresiniz

Güvenlik Sorusu (1+4=?)

GÖNDER
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