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GENEL TANITIM
INTRODUCTION

Yeşille mavinin eşsiz bir uyumuna tanıklık edeceğiniz özlediğiniz tatili doyasıya yaşayacağınız düş ile 
gerçeğin birbirine girdiği bir mekan Hedef Beyt Hotel Resort & Spa...  
 
Hedef Beyt Hotel Resort & Spa, pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapan Selçuk ve Kuşadası arasında 
Pamucak Sahili’nde güneşin sıcaklığına ve Ege’nin berrak sularına sizleri davet ediyor. Yaşam tarzınız-
dan ödün vermeden, alışkanlıklarınızı ve konforunuzu tatilde de sürdürebileceğiniz, unutulmaz 
anılar yaşayacağınız bir tatil imkanı sunuyor.

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa is a place where dreams come true, you will witness the un-
matched harmony of green and blue and you will live the holiday you missed. 

Hedef Beyt Hotel Resort & Spa is located on the coast of Pamucak between Selçuk and 
Kuşadası, which hosts many different cultures, intives you to sunshine and the clear 
waters of the Aegean. Hotel offers unforgettable memories; you will have a vacation 
without compromising your lifestyle and you can keep your habits and comfort 
like at home.



LOBİ
Otelimize girdiğiniz andan itibaren özel olarak de-
kore edilen lobide kaliteli ve seçkin bir tatil an-
layışının sizi beklediğini fark edecek, bu huzurlu 
mekanda dinlendirici fon müziği eşliğinde sevdikler-
inizle birlikte içeceğinizi yudumlarken  rahatladığınızı 
ve yorgunluğunuzun kalmadığını hissedeceksiniz. 

From the moment you enter our hotel’s oriential dec-
orated lobby you understand that quality and distin-
guished holiday concept awaits you.  You will feel re-
laxed as you sip your drink with your loved ones at 
this peaceful venue in the relaxing music.

LOBBY
ODALAR
Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel olarak 
düzenlenen konforlu odalarımızın rahatlığını hissede-
cek, her sabah yemyeşil doğal bir ortamda, nefis doğa 
kokusu ve kuş sesleri eşliğinde uyanmanın verdiği 
hazzı duyacaksınız. 

You will feel the comfort of your holiday in our comfort-
able rooms which are specially arranged to meet all your 
needs. Every morning you will enjoy the pleasures of 
waking in the lush natural surroundings, accompanied 
by exquisite natural scent and bird sounds.

ROOMS
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RESTORAN
Profesyonel mutfak ekibimizin hazırladığı özel 
menülerle, Türk ve dünya mutfaklarından seçilmiş  
yemekleri ve Ege’nin eşsiz yöresel lezzetlerini de  tada- 
bileceğiniz  restoranlarımızda damak tadınızdan ödün 
vermeden doyasıya bir tatilin farkını yaşayacaksınız.  

You can taste the dishes of Turkish and world cuisine 
and the unique regional flavors of the Aegean with spe-
cial menus prepared by the professional kitchen team. In 
our restaurants you will experience a pleasurable holiday 
without sacrificing your taste.

RESTAURANT
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BAYANLAR 
AÇIK HAVUZU

Bayanlar kompleksinde sıcak ve soğuk içeceklerin 
sunulduğu cafe bar, mescit, kreş ve diğer hizmet birim-
leriyle rahatınız için her şey düşünüldü. Deniz suyu 
ile dolu kaydıraklı bayanlar açık havuzunda yüzmenin 
keyfini çıkarırken ister şezlonglar da, ister çim 
güneşlenme alanında ya da deniz kumu ile dolu kum 
güneşlenme alanında gönlünüzce güneşlenebilirsiniz. 

Everything was thought for your convenience with 
the cafe-bar, mosque nursery and other service units 
where hot and cold drinks are served in the ladies 
complex. You can sunbathe on the sunbathing area 
while enjoying the pleasure of swimming with the 
water slides in the outdoor pool filled with sea water.

LADIES OUTDOOR POOL
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Bayanlara Özel...



ERKEKLER
AÇIK HAVUZU

Baylar açık havuz ünitesi, 2 adet kaydırak bulunan deniz 
suyu ile dolu erkekler açık havuz, içeceklerin sunulduğu 
cafe bar, şezlonglar, çim güneşlenme alanları ve ani-
masyon ekibi eşliğinde değişik aktivite ve hizmetlerle 
unutulmaz bir tatil için sizi bekliyor.

The men’s complex is waiting for you for an unfor-
gettable holiday with different activities and services 
in the accompaniment of an outdoor pool filled with 
two slides and sea water, a cafe-bar where drinks 
are served, sunbeds, sunbathing areas and animation 
team.

MEN’S OUTDOOR POOL
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SAĞLIKLI YAŞAM 
MERKEZİ

Bay ve bayanlar için ayrı ayrı; deniz suyu ile dolu ısıtmalı 
kapalı havuzlar, Türk hamamları, saunalar, buhar odaları, 
fitnesslar ve güzellik merkezinden oluşan Sağlıklı Yaşam 
Merkezimizde hem rahatlayacak hem de bedeninizdeki 
zindeliği hissedeceksiniz. 

At our Healthy Living Center, which consists of separate 
heated pools for men and women. Turkish baths, saunas, 
steam rooms, fitness centers and a beauty 
center, you will feel both relaxed and restful in your 
body.

HEALTY LIFE CENTER
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SPA MERKEZİ
Otelimiz SPA hizmetleri, sağlıklı bir yaşam ve vücut 
güzellikleri için cilt bakımı, masaj, kese ve köpük masaj 
hizmetleri sunmaktadır. 

Our hotel SPA services provide skin care, massage, 
peeling and foam massage services for a healthy life and 
body beauty.

SPA CENTER



Halı Saha, voleybol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, 
bahçedeki özel yürüyüş parkuru veya 12 km.’lik Pamucak 
kumsalında yürüyüş imkanlarıyla birçok spor aktivitesi 
Hedef Beyt Hotel Resort & Spa’te hizmetinizde. Profesyo-
nel animasyon ekibiyle çeşitli spor etkinlikleri ve yarışma-
larla unutulmaz bir tatil yaşayacaksınız. 

There are many sports activities such as carpet field, 
volleyball court, basketball court, tennis court, hiking trail 
and 12 km of Pamucak beach at Hedef Beyt Hotel Resort 
& Spa. You will have an unforgettable holiday with various 
sports events and competitions with professional 
animation team.

SPOR ALANLARI
SPORT AREAS
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Hem toplantı hem de tatil düşünürseniz size en uygun 
yerin Hedef Beyt Hotel Resort & Spa olduğunu görecek-
siniz. Toplantı, şirket ürün tanıtımları, eğitim seminerleri 
ve her türlü organizasyonunuzu, uygun teknik ekipman-
larla desteklenmiş farklı kapasitelere sahip salonlarımız-
da, şehrin kaosundan uzak, sessiz ve sakin bir ortamda 
gerçekleştirebilir; bu eşsiz mekanda kusursuz organi-
zasyonlara ev sahipliği yapabilirsiniz. 

If you are thinking of both vacation and meeting, you will 
see that the most suitable place is Hedef Beyt Hotel Re-
sort & Spa. You can conduct meetings, company product 
introdctions, training seminars and any kind of organiza-
tion in our halls with different capacities supported by ap-
propriate techniques and equipment. In a quiet and calm 
setting away from the city’s chaos, you can host a unique 
venue, flawless organizations.

TOPLANTI 
SALONLARI
MEETING ROOMS



Otelimizdeki konaklamanız süresince Selçuk ve Kuşa-
dası’nda bulunan Efes Antik Kenti, Meryemana Evi,  İsa 
Bey Camii, Selçuk Kalesi, Tarihi Şirince köyü, Artemis 
Tapınağı, Maket köy, Davutlar Milli Parkı, Yedi Uyuyanlar 
gibi tarihi ve turistik mekanları görme imkanı yakalaya-
caksınız. 

During your stay in our hotel you will be able to see 
historical and touristic places such as Ephesus Antique 
City, Virgin Mary House, Isabey Mosque, Historical Şirince 
Village, Artemis Temple, Maket Village, Davutlar National 
Park, Seven Sleepers in Selçuk and Kuşadasi.

TARİHİ MEKANLAR
HISTORICAL PLACES
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