Doğa ile konforun
buluşma noktası

Aybastı
Perşembe Yaylası
Bir Tatilden
Çok Daha Fazlası

Konum ve Ulaşım

Bütün odalarından derin ufuklu
doğal yayla manzaralarına
hakim olan otelimizin terası,
mavinin ve yeşilin buluşarak adeta
dans ettiği eşsiz güzellikteki meşhur
Kümbet Menderesleri’nin
doyumsuz seyrine sahiptir.

Otelimiz, ılıman Karadeniz iklimi ile İç Anadolu
ikliminin kesiştiği noktada, Canik Dağları’nın
zirvesinde, bulutlara yakın 1550 rakımlı
Aybastı Perşembe Yaylası’ndadır.
Nefis bir yayla uykusuyla güne daha zinde
başlayacağınız otelimize; Karadeniz sahil yolundan,
Fatsa - Aybastı üzerinden veya İç Anadolu’dan
Reşadiye ya da Niksar üzerinden kolay
ulaşım sağlayabilirsiniz.

Bulutlarla iç içe
eşsiz bir yayla deneyimi
Otelimiz; hafif meyilli arazi yapısıyla ve rengarenk
kır çiçeklerinin boyadığı geniş yaylasıyla doğa
yürüyüşlerinin vazgeçilmez adresidir.
Otelimiz; zümrüt yeşili yaylada yankılanan
koyun ve kuzu sesleri, harika manzarası ve
yayla kaynak suyunun eşsiz tadı ile
şehrin stresinden uzak, huzurun kalbinde
kusursuz bir doğa tatili sunmaktadır.
www.belenyaylaotel.com
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Yaylanın kalbinde
huzurun yeniden keşfi
Otelimizin Özellikleri
• Doğa ile modernizmin buluştuğu zarif iç dekorasyon
• Hijyenik yataklar
• 24 saat sıcak su
• Kahvaltı salonu, teras, lobi ve odalarda
ücretsiz Wi-Fi internet
• Uydu yayınlı plazma TV
• Dahili ve harici telefon santrali
• Minibar
• Kaloriferli odalar
• Fön makinası
• Acil yardım butonu
• Duman dedektörü

Her mevsime özgü mevsimsel iklimi ile
size farklılıklar yaşatmak için bulutların
arasında kurduğumuz tesisimizde,
doyumsuz yayla manzarası eşliğinde,
modern dekorasyonlu ve konforlu
odalarımızda sizleri ayrıcalıklı
bir tatile davet ediyoruz...

mavi ile yeşilin buluştuğu,
dünyadaki cennet...

Doğanın ortasında
stresin uzağında
Türkiye’nin en güzel 10 şelalesi arasında
bulunan Aybastı Çiseli Şelalesi’ne 8 km.,
Türkiye’nin en uzun şelalesi olan
Aybastı Uzundere Şelalesi’ne 22 km. mesafede
olan otelimiz; Karadeniz’in kalbinde,
doğa, oksijen ve tabiat güzelliğinin buluştuğu
Aybastı Perşembe Yaylası’nda,
huzur ve sakinlik içinde bütün
günlük dertleri geride bırakacağınız
bir tatil için sizleri bekliyor...

Dünyanın cenneti misali zümrüt yeşili
büyüleyici ve eşsiz yayla manzarasıyla ve
harikulade menderesleriyle taçlanmış,
Türkiye’nin en güzel, en geniş ve
en ferah yaylası olan Aybastı Perşembe
Yaylası’nda sizlere unutulmayacak
bir tatil sunuyoruz...

