


ÇAMYUVA’DA
saklı bir cennet
Tahtalı Dağı eteklerinde çam ormanları 
içinde yer alan ve muhteşem bir volkanik 
oluşum olan İkiz Tepeler’e bakan Hotel 
Berke Ranch & Nature’da Akdeniz’in yüce 
dağlarının ve  masmavi sularının tadını 
çıkarın.

Efsanevi Likya Yolu’nun tam üzerinde olan 
ve Phaselis Antik Kenti’ne 5 kilometre 
uzaklıkta konumlanan otelimiz, yaklaşık 
30 yıl önce Berke Bozkurt tarafından 
bu muhteşem coğrafyada bir binicilik 
merkezi olması hayaliyle kuruldu. 
18.000 metrekareye yayılan çevre dostu 
otelimizde çam ormanlarının taptaze 
havasını içinize çekerken günü, ister 
dağlarda veya sahilde at binerek, ister 
özel sahilimizde veya palmiyeler altındaki 
havuzumuzda kulaç atarak geçirebilirsiniz. 

16 standart, 24 forest deluxe ve 16 bahçe odası 
bulunan Hotel Berke Ranch & Nature, her biri 
birbirinden farklı olan 4 süitiyle de hizmetinizde. Tüm 
odalarda balkon veya teras, klima, televizyon, saç 
kurutma makinesi, kasa mevcut. Odaların büyüklüğü 
18-36 metrekare arasında değişirken, 50 metrekareyi 
bulan süitler, kalabalık aile tatilleri için çok uygun.

DOĞAYLA İÇİÇE BİR TATİL
Odalar



Otelimizde 300 metrekarelik 
bir açıkhava havuzu, a la carte 
hizmet veren lobi restoranımız 
İkiz Tepeler ve açık büfe servis 
sunan ana restoranımız bulunuyor. 
Restoranlarımız gün boyu 
konuklarımızın kullanımına açık. Havuz 
barımızın yanı sıra, ranch bölümünde 
yer alan Vitamin Bar’da da gün boyu 
içkinizi yudumlayabilir, tatilin tadını 

çıkarabilirsiniz. Kış döneminde ise 
konuklarımız şömine başında sıcacık 
kahvelerini yudumlamayı tercih ediyor. 

Enerjik bir tatil arzulayanlar, tenis 
kortunda ter atabilir, fitness alanında 
ağırlık, crossfit yapabilir veya masa 
tenisi oynayabilirler. Lobi barımızdaki 
bilardo masası da, kimi misafirlerimize 
büyük keyif veriyor. Akşam eğlencesi 

ise, ranch’in yanında yer alan Cowboy 
Bar’da; kamp ateşimizi yakıp ılık yaz 
gecelerinin tatlı ritmiyle dans ediyoruz.

Minik konuklarımız da gün boyu deniz 
ve havuz keyfi yaparken, yemyeşil 
bahçelerimizde oynayabilir, ağacından 
meyve toplayabilir, ilk at binme 
deneyimlerini yaşabilir ve akşamları da 
mini club’daki oyunlara katılabilirler.

Keyif Alanları

AKTİVİTELER

Sahil 
Odanızdan 10 dakika uzaklıkta bulunan Kemer’deki plajımıza hiç 
yorulmadan otelin servisiyle gidebilirsiniz. Şemsiye ve şezlongların 
ücretsiz olduğu plajımız, keyifli bir gün geçirmeniz için her türlü olanağı 
sunuyor. Toros dağları manzaralı bu geniş kumsalda, Akdeniz’in tadına 
varacaksınız. 

SPA
Tam bir dinlenme ve yenilenme tatili için, mini spamızda farklı 
ihtiyaçlarınız için tasarlanmış masaj ve bakımlar alabilir, evinize hem 
beden hem de zihin yorgunluğundan arınmış olarak dönebilirsiniz.

Ranch
Haralarımızda özenle bakılan ve Toros’ların güzelim havasında 
yaşayan yaklaşık 20 atımız, gerek amatör gerekse profesyonel 
binicileri bekliyor. Küçüklerin binicilikle tanışması için eğitimler de 
mevcut. Manejde eğitimler ve farklı zorluk derecesinde gündoğumu 
sahil ve dağ turları için lütfen iletişime geçin.



Çamyuva’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin tadını tam anlamıyla 
çıkarmak için, tatilinizi farklı aktivitelerle taçlandırmanızı 
öneriyoruz. Rehberli Tahtalı Dağı bisiklet turlarından, Phaselis 
Antik Kenti gezisine, gündoğumunda atla sahil keyfinden çam 
kokuları arasında yoga kamplarına kadar birçok farklı aktivite ile 
tatilinizi kişiselleştirebiliriz. Dolu dolu ve tam hayal ettiğiniz gibi bir 
tatil için, hemen iletişime geçmeyi unutmayın.
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