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Yeşilin mavi ile 
en güzel
buluşması...



Tesisimizde 90 ve 110 m2 4+1 kişinin konaklayabi-
leceği apart dairelerde amerikan mutfak, buzdo-
labı, fırın ve diğer araç gereçler ile dizayn edilmiş 
odalarda split klima, kapalı devre TV yayın sistemi 
olup, 24 saat sıcak su hizmeti verilmektedir.

Hem dinlenmek,
hem de eğlenmek için

Çimtur en iyi seçiminiz olacaktır.

Yeşil ve mavinin en güzel şekilde buluştuğu  
huzurlu ve rahat bir tatilin adresi Çimtur Tatil Sitesi, 
muhteşem bir koyda bulunmaktadır.  Çimtur Tatil 
Sitesi Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar Beldesi 
sınırları içerisinde Akdeniz’in eşi bulunmaz koyu 
Karaburun Antik Justinianopolis’tedir. 

Çimtur Tatil Sitesi özel plajı, bünyesinde bir tanesi 
yarı olimpik olmak üzere 4 tane yüzme havuzu, 
çocuk havuzları ve su kaydırakları, çim alanları, 
rengarenk 300.000 adet Akdeniz çiçekleri,  
zakkum, begonvil, palmiye, portakal, limon, 
turunç ve hurma ağaçları, market, hamam, sauna, 
masaj hizmetleri, fitness salonu, kuaför, alışveriş 
merkezi, çocuk parkı, her akşam canlı müzik 
ve animasyon gösterileri, açık-kapalı restoran, 
barları ve güler yüzlü personeli ile kendinizi 
evinizde hissedeceksiniz.
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Mağazalar ve Genel Alanlar: Butik, Market, 
Kuaför, Hediyelik Eşya, Rent a Car, Snack Barlar, 
Restoran, Pastane, Hamam, Sauna, Su Sporları, 
Animasyon, Tenis Kortu, Masa Tenisi Çocuk Oyun 
Alanları, Internet.

Spor yapabileceğiniz botanik bahçe içinde yürüyüş 
ve koşu yolları mevcuttur. Ücretsiz spor salonumuz 
hizmetinizdedir.

Tesiste yarı olimpik yüzme havuzu olmak üzere 4 
tane yüzme havuzu vardır. Ayrıca havuzlarda su 
kaydırakları mevcuttur.

TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASI ALANYA
ÇİMTUR EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLERİ İRTİBAT

Adres: Okurcalar Beldesi – Alanya Antalya / Türkiye
Telefon: (+90) 242 527 45 09

Fax: (+90) 242 527 41 12
Konum: Havaalanı 90km, Antalya 100km, Alanya 30km, Side 25km

Ulaşım: Taksi, Otobüs, Minibüs, Özel Araç

E-Mail: info@cimtur.com  •  Web Site: www.cimtur.com 

Tatilinizde
zamanın nasıl geçtiğini
fark edemeyeceksiniz...

Tesisimize ait 2 adet plaj bulunmakta olup, Mavi 
Bayraklı Plajlarımız (uluslararası deniz suyu 
temizlik standartı) Çimtur Tatil Sitesi sakinlerinin 
kullanımına sunulmuş şezlong, minder, soyunma 
kabinleri, duş alma yerleri bulunmaktadır. Söz 
konusu plajlarda şezlong, minder ücretsizdir. 

Ayrıca tesisimizde, her türlü toplantı ve seminer 
faaliyetlerinin düzenlenebileceği toplantı salonu 
mevcuttur.

Tesisimiz barlarıyla, restoranlarıyla, havuzlarıyla,   
muhteşem tropik bahçesiyle sizlere güzel ve unu-
tulmaz anlar yaşatacaktır.
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