مرعى بريشيمبة
االكرث بكثري
من قضاء العطلة

نقطة التقاء الطبيعة والراحة

الموقع والمواصالت
يقع فندقنا  ,في النقطة التي تتقاطع فيها مناخ االناضول الداخلي مع اقليم
الس ُحب  ,على
البحر االسود الدافئة,على قمة جبال جانيك  ,بالقرب من ُ
ارتفاع  1550في مراعي آيباستي بيرشامبا.
يمكنكم ان تقوموا بتوفير الوصول السهل لفندقنا الذي يساعدكم على المباشرة
باليوم بشكل نشط من خالل استغراقكم في نوم رائع في المرعى الواقع
على الراشدية او نيكسار لالناضول الداخلية او من على فاتسا – ايباستي
من الطريق الساحلي للبحر االسود.

ان رشفة فندقنا املطل املسيطر عىل مناظر املراعي
الطبيعية ,ذات االفق العميق من جميع الغرف
متتلك منظرا ً ال ميكنكم ان تشبعوا منه لكومبت
منديريسالري املشهورة بالجامل الذي ال مثيل له
وكأنه يرقص من خالل التقاء اللونني االخرض واالزرق.

تجربة املراعي الذي ال مثيل له
بشكل متدخل مع كل هذا
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ان فندقنا  ,عبارة عن العنوان الذي ال ميكن االستغناء عنه يف
امليش يف الطبيعة من خالل مراعيها الواسعة والتي يذكرنا باالزهار الربية
امللونة ومن خالل هيكليةاراضيها املائل بشكل خفيف.
يقوم فندقنا؛ بتقديم اقضاء العطلة يف الطبيعة املتكاملة
يف قلب السعادة  ,البعيدة عن توتر املدينة
باالشرتاك مع الطعم الذي ال مثيل له للمياه الطبيعية للمراعي
واملناظر الرائعة و اصوات االغنام والخرفان
الذي له صدى يف املراعي الخرضاء وامللونة لون الزمرد.
www.belenyaylaotel.com

ببعد عن التوتر يف وسط الطبيعة

الجنة التي عىل وجه االرض
بالتقاء اللونني االزرق واالخرض

كشف السعادة من جديد
في قلب المرعى

ان فندقنا الواقع على بعد  10كم عن شاللة ايباستي
تشيسيلي التي تعتبر من اجمل الشالالت في تركيا و
على بعد  22كم عن اطول شاللة في تركيا
والتي هي شاللة ايباستي اوزونديري ؛ بانتظاركم
من اجل قضاء عطلة يجعلكم تتركون فيها جميع
همومكم اليومية وسط هدوؤ وسعادة في مراعي
ايباستي بيرشيمبة التي تلتقي بها الطبيعة
االوكسجين وجمال الطبيعة.

مواصفات فندقنا
الديكورات الداخلية الجميلة التي تعمل على التقاء الطبيعة بالعصرية
السرائر المعقمة
الماء الساخن طوال  24ساعة
قاعة للفطور  ,شرفة  ,استقبال و االنترنيت واي فاي المجانية في الغرف
شاشة تلفزيون بالزما ذات البث من االقمار االصطناعية
بدالة هاتف داخلية وخارجية
ميني بار
الغرف المكيفة
جهاز تجفيف الشعر
زر الحاالت الطارئة
متحسس للدخان

اننا نقدم لكم قضاء عطلة
ال يمكنكم نسيانها في مراعي
ايباستي بيرشيمبة التي تعتبر المرعى
االكبر واالوسع واالجمل في تركيا
من خالل تتويجها بالمندريسيات التي فوق العادة
ومناظر المراعي الذي ال مثيل لها واللون االخضر
الساحر كالزمرد كالجنة على وجه االرض.

اننا ندعوكم لقضاء عطلة مميزة
لكم في غرفنا المريحة
والديكورات العصرية
برفقة مناظر المرعى الذي ال يمكن ان تشبعوا منها
في منشآتنا التي قمنا بتأسيسها ما بين
الس ُحب من اجل ان تعيشوا اختالفاً خاصاً بكم
ُ
من خالل االقليم الموسمي الخاص بكل موسم.

