KİŞİYE ÖZEL HİZMET ANLAYIŞI İLE ANTALYA’NIN
İNCİSİ BELEK’TE RÜYA GİBİ BİR TATİLİN ADRESİ:
REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT
Türkiye’nin dünya turizmine armağanı olan Belek’te mavinin yeşili kucakladığı noktada hizmet
veren Regnum Carya Golf & Spa Resort; kişiye özel hizmetleriyle alışılmışın ötesinde, yepyeni bir
tatil anlayışı vadediyor.
Yeşilin binbir tonunun Akdeniz’in masmavi suları ile birleştiği bölgede misafirlerine kendilerini özel
hissettirecek bir servis anlayışı ile hizmet veren Regnum Carya Golf & Spa Resort, daha ilk yılında
Türkiye’nin ve Akdeniz çanağının en gözde resort oteli olmayı başardı.
Türkiye’de ‘herşey dahil’ anlayışına ve hizmet kalitesine yeni bir soluk getirmek için 2014 yılı Nisan
ayında kapılarını açan Regnum Carya Golf & Spa Resort, Carya Golf Club ile birlikte toplamda 1 milyon
metrekarelik alanı, yalın lüks yaklaşımı, 62 metrekareden 200 metrekareye kadar değişen oda
büyüklükleri, standart odalarında dahi VIP oda hizmeti ile misafirlerine evlerini aratmıyor.
Kendilerini doğanın ve denizin kucağına bırakıp dinlenmek, aynı zamanda alışılmışın ötesinde hizmet
almak isteyenlere kapılarını açan Regnum Carya, 4800 metrekareye yayılan fitness ve spa
merkezinden, ala carte restoranlarına; gece aydınlatmalı golf sahalarından farklı amaçlara hizmet
eden havuz, su parkları, macera parkına kadar birçok alanda misafirlerine farklı bir konaklama
deneyimi sunuyor.
Öztürk Şirketler Grubu’ndan turizm sektörüne bir armağan
Başta enerji olmak üzere birçok alanda hizmet veren Öztürk Şirketler Grubu, turizm alanında da
“herkes özeldir ve VIP hizmet almalıdır” anlayışından yola çıkarak her şeyin en ince ayrıntısına kadar
düşünüldüğü bir dünyayı misafirlerine armağan etti.
İnşaatı Regnum Türkiye, mimarisi Profil Mimarlık ve iç mimarisi Arketipo Mimarlık tarafından
gerçekleştirilen otel, son teknolojiyi muhteşem bir zarafet ve incelikle harmanlıyor. 8 ayrı oda tipinin
bulunduğu Regnum Carya Golf & Spa Resort, 5 katlı otel alanının haricinde “Golf Residance” olarak
adlandırılan, kapıları kendisine ait yüzme havuzuna açılan tek katlı odalarla misafirlerine farklı
konaklama seçenekleri de sunuyor.

King ve Baron Villalar, konforlu bir tatilin kapısını aralıyor
Kalabalık aileler için villa seçenekleri de bulunan Regnum Carya Golf & Spa Resort, 350 metrekarelik
13 Baron Villa ve 600 metrekarelik 2 King villayı da misafirlerinin hizmetine sunuyor. 6 yetişkin ve bir
bebeğe göre tasarlanmış, Carya residence içerisinde, havuz ve Golf manzaralı Baron Villalarda 100
metrekarelik özel ısıtmalı havuz, özel teras, ayrı banyo, duş, küvet ve WC bulunan 2 yatak odası ve
giyinme odalarıyla, oturma odası ve mutfak da yer alıyor. Bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her türlü
ayrıntnın düşünüldüğü villalarda ütü masası, ütü, buzdolabı, çamaşır makinası, ocak, mikrodalga fırın
dahi bulunuyor.
Daha da geniş aileler için 10 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği, King Villalarda, Baron Villadan farklı
olarak 120 metrekarelik özel ısıtmalı havuz, bahçede jakuzzi, çocuk havuzu, fitness, sauna, masaj
odası, duş, küvet, WC ve giyinme odalarının bulunduğu 5 yatak odası bulunuyor. King Villa’nın ana
yatak odasında haricen şömine ve jakuzzi de yer alıyor. King Villa’da yemek odası, oturma oturma
odası ve mutfak da her ayrıntı düşünülerek tasarlandı.
Türkiye’nin en geniş ve kapsamlı villası Regnum Carya’da
Regnum Carya Golf & Spa Resort, 250, 350 ve 600 metrekarelik 19 özel villanın yanı sıra, kurşun
geçirmez camları, özel Spa ve fitness merkezi, tam donanımlı toplantı odası, ısıtmalı yüzme havuzu ile
toplam 3500 metrekare alana sahip, devlet başkanları ile dünya starlarını ağırlayabilecek kapsitede
büyük ve kapsamlı özel villasını da çok özel misafirleri için bünyesinde barındırıyor.
Mekana özel dekorasyonu, sunduğu hizmet ve sahip olduğu donanımla dudak uçuklatan Crown
Villada yaklaşık 180 metrekarelik ana yatak odası dışında biri engelli kullanımına uygun, ayrı giyinme
odası ve banyosu bulunan 4 yatak odası ile 210 metrekarelik şömineli salonu, içerisinde ayrıca bir
playstation odasının da bulunduğu çok amaçlı salonu, özel toplantı odası, dünya markaları ile
donatılmış mutfağı, 420 metrekarelik özel ısıtmalı yüzme havuzu, terası, özel spa merkezi ve jakuzili
masaj odası bulunuyor.
Kendi özel butler, aşçı, servis ve temizlik elemanı bulunan villada konaklayan misafirlerin kullanımı
için garajında bir de özel Maybach otomobil bulunuyor, misafirler helekopter ile transfer ediliyor.
Spa’da güzellik, doğallıktan geliyor...
Regnum Carya Golf & Spa Resort’un bünyesinde yer alan 4800 metrekarelik alana sahip GreenDoor
Spa & Wellness, güzelliğin kaynağını doğadan alıyor. Doğal güzelliğe, doğal ve doğa dostu organik
ürünlerle ulaşmayı hedefleyen spa merkezinde, hayvanlar üzerinde test edilmemiş, geri dönüşümlü
paketlemeler kullanan ürünler kullanılıyor.

Bölgenin en geniş ve kapsamlı SPA’sına sahip olan Regnum Carya Golf & Spa Resort, 2 katlı spa
merkezinin dışında yer alan 5 farklı Bali Evi’nde kişiye ya da çiftlere özel masaj hizmeti sunuyor.
Sessiz, yeşil ile iç içe huzurlu bir masaj seansının sunulduğu Bali Evlerinde jakuzi de kişiye özel.
Regnum Carya Golf & Spa Resort, şehir hayatının stresinden ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler
için adeta bir kaçış noktası. Regnum Carya başka hiçbir otelde bulunmayan bakım hizmetleri ile de
farkını ortaya koyuyor. Vücudu şekillendirmeye yardımcı olan Cyro Cabin ile Cilt temizliği yaparken
aynı anda gençleştiren ve ciltteki problemleri gideren bir antiaging bakım sistemi olan Hydro-facial
Regnum Carya dışında başka hiç bir otelde bulunmuyor.
Kişye Özel VIP Hizmet
1200 yatak kapasiteli otel, misafir başına düşen çalışan sayısıyla da diğer resort otellerden
farklılaşıyor. Daha iyi bir hizmet verebilmek adına çalışan sayısını da yüksek tutan Regnum Carya Golf
& Spa Resort’ta misafir başına 1 otel çalışanı düşüyor. Bütün çalışanlarını deneyimli otel
personelinden seçmeye özen gösteren otelin en önemli özelliği misafirlerini adeta otelde tek
kalıyormuşçasına özel hissettirmek.
Dünya mutfakları aynı çatı altında
Regnum Carya Golf & Spa Resort, balık, Uzakdoğu, İtalyan ve Türk mutfağı ağırlıklı ala carte
restoranları, tüm Regnum Carya’da adeta bir vaha gibi karşınıza çıkan barları ve denize sıfır gece
klübü ile de ancak siz istediğinizde eğlencenin hemen yanınızda olduğunu hatırlatıyor. 160 kişilik
mutfak ekibi, başta Akdeniz, Türk ve Osmanlı mutfakları olmak üzere düzenledikleri temalı akşam
yemekleri ile her öğünü bir ziyafete dönüşürüyor.
Fransız esintileri ile dekore edilen pastane “Macaroon” dünyaca ünlü tatlı şeflerine taş çıkartacak
türden; Fransız, İtalyan ve Türk tatlıları lezzetiyle olduğu kadar görselliğiyle de büyük bir şölen
sunuyor. Yurtdışında eğitim alan genç pasta şeflerine emanet edilen pastanenin ürünleri, günlük
olarak misafirlerin beğenisine sunuluyor.
Türkiye’nin ilk LEED Gold Sertifikalı golf oteli
Sürdürülebilirliği bir iş stratejisi haline getiren Regnum Carya Golf & Spa Resort, Türkiye’nin ilk LEED
Gold sertifikalı golf oteli ünvanına sahip. Yemyeşil çam ormanı ile iç içe olan otel, gri boru sistemi ile
duş ve yağmur sularının tekrar doğaya kazandırılmasına olanak tanıyor. Atık buhar enerjisiyle ısıtılan
90 metre uzunluğundaki yüzme havuzu, kış aylarında açık havada kulaç atma imkanı sunarken, 2100
metrekarelik devasa balo salonu dahil neredeyse tüm alanları geniş pencerelerle gün ışığına imkan
tanıyor.
Futbol kulüpleri, Regnum Carya’yı tercih ediyor

Regnum Carya Golf & Spa Resort, futboldan, golfe, adventure parktan, fitness’e kadar sporla iç içe bir
tatile olanak sağlıyor.
Dünyanın en önemli futbol kulüplerinin kamp ve antrenmanlarına ev sahipliği yapan Regnum Carya
Golf & Spa Resort, FIFA standartlarında 3 ayrı futbolsahası donanımlarıyla dikkat çekiyor.
Regnum Carya, çocuklu aileler için de her ihtiyacı düşünüyor
Çocuk ve bebekleri ile tatil yapmak isteyen aileler için her ayrıntının düşünüldüğü, Regnum Carya’da,
çocuk kulübü, özel macera parkı, çocuk aqua parkı yanı sıra en son teknoloji ile donatılmış oyun
salonuna kadar daha pek çok eğlenceli ve öğretici aktivite mevcut. Ayrıca bebekli alileler için bebek
bakıcısı hizmeti de sağlanabiliyor.
Uluslararası kongre ve zirvelerle, iş toplantılarının yeni adresi Regnum Carya
Regnum Carya’nın servis ve hizmet anlayışı ile kurumsal şirketlere hizmet veren Convention Center,
7500 metrekarelik alanıyla ve dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılarıyla diğer kongre
merkezlerinden ayrılıyor.
Dev organizasyonlara ev sahipliği yapabilme kapasitesine sahip olan merkezde Türkiye’nin en büyük
balo salonlarından biri bulunuyor. 2100 metrekarelik kolonsuz balo salonu, sahip olduğu akustik ve
gün ışığını alması avantajı ile de pek çok balo salonunu geride bırakıyor.
Başkanların oteli: G20 Zirvesi’nde dünya liderlerini ağırladı
Türkiye’nin 2015 yılı Kasım ayında ev sahipliği yaptığı ve dünya liderlerini ağırladığı G20 zirvesi
toplantıları ülkemizin golf ve turizm cenneti Belek’te, Regnum Carya Golf & Spa Resort’un ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
G20 Zirvesi’nin merkez oteli olarak Dünya liderlerini zirve boyunca aynı çatı altında buluşturan
Regnum Carya, zirvenin gerçekleştiği muhteşem salonlarından, liderler için açtığı özel çalışma
odalarına, çok önemli kararların alındığı toplantı odalarından, kusursuz servisine, Türk kültürüne has
ikramlarına ve misafirperverliğine kadar her şeyi ile tam not aldı.
En yoğun turizm sezonunda dahi misafir başına bir çalışanın düştüğü ve “Herkes özeldir ve özel
hizmet almalıdır” felsefesiyle yola çıkan Regnum Carya Golf & Spa Resort’ta tüm misafirler aynı özen
ve titizlikle ağırlanmaktadır.
Dünyanın en önemli golfçüleri 2019’a kadar Regnum Carya’da mücadele edecek
‘Avrupa’nın en iyi golf destinasyonu’ seçilen Belek’te yer alan Regnum Carya Golf & Spa Resort,
Avrupa’nın ilk 18 delikli gece aydınlatmalı ilk golf sahası olan Carya Golf Club ve Belek’in ilk golf

kulübü olan 27 delikli National Golf Club’ı bünyesinde barındırıyor. Regnum Carya Golf & Spa Resort,
toplam 2 adet golf sahası ile golf meraklılarına pek çok ayrıcalık sunuyor.
Uluslarararası turnuva oynatma hakkına sahip Türkiye’nin en iyi golf oteli olan Regnum Carya Golf &
Spa Resort, Avrupa’nın en önemli turnuvalarından Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’na 2019
yılına kadar ev sahipliği yapacak. Dünyanın en önemli golfçülerinin mücadele ettiği turnuva, Türkiye
ve Belek’in adının yurtdışında golf ile anılmasına büyük katkı sağlıyor.

