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Dogayı Hisset & Yenilen... )
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Doğada Konforu Hisset Doğada Huzuru Hisset

Beydağları Milli Parkı Sahilinde Kemer’in Eşsiz Güzelliği

100 yıllık kızıl çam ağaçlar arasında “Toros 
Dağları”nın eteklerinde mavinin en güzel tonunu 
yaşayacak, yeni heyecanları ve doğanın eşsiz 
gücünü keşfedecek, mavi ve yeşilin dansına aşık 
olacaksınız.

Siz muhteşem doğada tatilinizin tadını çıkarırken, 
“Sherwood Exclusive Kemer” size benzersiz  
deneyimler yaşatacak.



6 7

Mavi ile Yesilin Dansı....
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Dinlenme  Zamanı Eğlenme Zamanı

Doğayla Dinlen Doğayla Eğlen

Doğanın mistik havası ile güler yüzlü, konuksever 
personelimizin kaliteli hizmet anlayışını buluşturarak 
sizlere kısa zamanda dinlenmeyi, eğlenmeyi, 
kaliteli zaman geçirmeyi ve muhteşem bir doğayı 
vaad ediyoruz.

Toros Dağlarının bol oksijeni eşliğinde keyifli 
zaman geçirecek, yemyeşil doğanın yaz renkleriyle 
tazeleneceksiniz.
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Dünya Mutfakları

Lezzete Gösterilen Özen

Sherwood Exclusive Kemer’de lezzete gösterilen 
özen, misafirlere duyulan saygının göstergesidir. 
Şeflerimizin farklı yörelerin yemek kültürüne 
uygun olarak hazırladığı lezzetleri günün her saati 
konuklarımıza sunuyoruz. 

Akdeniz ve Anadolu Mutfakları

Seçkin Tatlar

Akdenizin seçkin tatları ve Anadolunun yerel 
lezzetleri otelimizin farklı konseptleri ile şık 
mekanlarımızda buluşuyor.
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Bistro 21

Restoranımız haftanın 7 günü 21 saat modern  A’la 
Carte servisi ile hizmetinizde

Ücretli A’la Carte Restaurant

Turquoise A’la Carte Türk Mutfağı
Basilico A’la Carte İtalyan Mutfağı                                
Mama Cocha A’la Carte Balık Restaurantı                                  
Waribashi A’la Carte Asya ve Uzakdoğu Mutfağı  
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Vegan – Vegeterian

Vegan – Vegeterian

Doğal ve Sağlıklı Yaşam

Vegan ve Glütensiz Ürünler

Mutfaklarımızda kullandığımız tüm malzemeler 
özen ile seçilip, bilinirliği olan ve standartlara uyan 
firmalardan temin edilmektedir. Sağlıklı yaşamı 
destekleme amacı ile Ege ve Akdeniz Dağlarından 
özel toplattığımız otları büfelerimizde kullanıyoruz. 

Kendi bahçelerimizde yetişen zeytin, zeytinyağı, 
turunç reçeli, avokado, mandalina, portakal gibi 
organik ürünleri büfelerimizde kullanıyoruz. 
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Dengeli Yaşam

Detox

Detox içecek çeşitlerini sağlıklı yaşam ve 
beslenme amacı ile restaurant girişinde siz değerli 
misafirlerimize sunuyoruz.
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SHERFOOD

SHERFOOD

Sokak Lezzetleri

Lezzetli Atıştırmalıklar

Sokak Lezzetlerini günün belirli saatlerinde 
deneyimleyebilmeniz için özel alanlar oluşturduk.
Uzak Doğu, Türk, Hint ve Kanada Sokak 
Lezzetlerinden seçtiğimiz özel ürünleri mutlaka 
denemelisiniz.



Gilbert Patisserie
Leziz ve kaliteli pasta çeşitlerini, tatlı ve unlu mamülleri, gıda 
mühendisleri denetiminde, glikoz ve benzeri katkı malzemesi 
kullanmadan üretmekteyiz. Tamamen sağlıklı ve en üst kalite 
malzeme kullanarak hazırlanan tatları, Gilbert Pastanemizin 
özel aromalı kahveleri eşliğinde tadabilirsiniz...



Yöresel sütlerden ve tamamen doğal olarak ürettiğimiz dondurmalarımızı 
“Scoop’ta” deneyimlemeniz için bekliyoruz.
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Yörenin Organik Sütü

Kemer Doğasından

Dondurma üretiminde kullandığımız sütlerimiz, 
Kemer’in eşsiz doğasında yöre halkı tarafından 
yetiştirilen hayvanlardan tedarik edilmektedir.

Kemer’in Yerli Çiftçisi

Yöre Halkına İstihdam

Yörede yaşayan yerli çiftçiyi destekleyerek 
ürünlerimizi bölgeden temin etmekteyiz. Bu da 
yöre halkına önemli bir istihdam sağlamaktadır.
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Robin’s Çocuk Kulübü

Çocuklar İçin Eğlenceli Zamanlar

Sherwood Exclusive Kemer’de tatil, çocuklar 
için masal dünyasına dönüşüyor. Robin’s Çocuk 
Kulübü’nde eğlenceli bir dünyaya giriş yaparak, 
Mini Club müzikleri eşliğindeki aktiviteleri ile 
eğitici-öğretici ve eğlenceli saatler geçirecek; su 
oyunlarına, sanat çalışmalarına ve yarışmalara 
katılıp, çocuk festivalleri ile tatili doyasıya 
yaşayacaklar.
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Gençlere Özel

Yoo Teenage Club

13 - 17 yaş arası genç misafirlerimizi de unutmadık, 
bol aktivite ve eğlence dolu programlar hazırladık. 
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BArYSTAR CONCEPT

BArYSTAR CONCEPT

Bebeklere Özel

Bebekli Ailelere Sunulan Avantajlar

Bebek yatağı, özel bebek yatak takımı, 0-2 yaş grubu 
için odada hazır bulunan kullan-at önlük, bebek 
telsizi, biberon ısıtıcısı, restoranda mama sandalyesi, 
gıda alerjisi olan veya özel diyet uygulayan çocuklara 
özel yiyeceklerin hazırlanması, bebek mamaları ve 
öğlen aperatifleri gibi minik misafirlere özel pek çok 
olanak bulunuyor.
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Annelere Özel

Annelere Sunulan Avantajlar

Konaklamanız süresince seçeceğiniz iki 
gün için pavilyon kullanımı, eşsiz anlarınızı 
ölümsüzleştirecek fotoğraf çekimi, önceden 
programlanmış bir gün için odaya kahvaltı servisi 
ve 1 akşam A’la Carte Restoranda akşam yemeği 
sağladığımız ücretsiz hizmetlerden... 

Babymoon konsepti, bebek bekleyen ailelere özel olarak uygulanır. 
Rezervasyon aşamasında belirtilmesi gereklidir.

BABYMOON CONCEPT

BABYMOON CONCEPT
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Spor Keyfi

Sağlıklı Yaşam Aktiviteleri

Profesyonel aerobik eğitmenleri ile birlikte, ruhunu 
ve fiziksel dengesini formda tutmak isteyen 
misafirlerimiz için sağlıklı yaşam aktiviteleri 
başlıyor. Yoga, streching, pilates, step-aerobik, 
su bisikleti, aqua gym, zumba, boxing ve kangoo 
jumps.

Adrenalin Zamanı

Eğlenceli Yaşam Aktiviteleri

Eğlenceli animasyon ekibimiz tarafından 
organize edilen, her yaşa hitap eden aktiviteler 
ve oyunlar sizleri bekliyor. Dart, boccia, olimpiyat 
oyunları, aqua havuzda survivor oyunları ile şişme 
parkurda kıyasıya mücadeleyi ve aksiyonu 
tadacaksınız. Takım ruhu ve yeni arkadaşlıkların 
tadını plaj voleybolu, sokak futbolu ve su topu ile 
çıkartacaksınız. En iyi takım sporları ve bireysel 
sporlar; profesyonel yüzme eğitimi ve tenis, 
basketbol, masa tenisi aktiviteleri sizleri bekliyor.



Ruhun ve Bedenin Yenilenme Zamanı...
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Wellness & Spa

Arındırıcı ve Dinlendirici Etki

Spa ve hamam keyfi ile hem yenilenecek hem 
de huzurlu zamanlar geçireceksiniz. Wellness’in 
yenileyici etkisine kendinizi bırakın...



DJ Performansları ile sınırsız müzik ve dans keyfi...
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Müzigin Ritmini Hisset... 
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Animasyon Gösterileri

Eğlenceli Anlar

Sherwood Exclusive Kemer’de yaz akşamlarının 
keyfini; parti, dans ve müzik ile çıkartın. Yetenekli 
dansçılar ve konsept partilerle hayatınızın en 
eğlenceli yazlarından birini geçirmeye hazır olun!

Renkli Yaz Akşamları

Yetenekli Dansçılar

DJ performansları, dans şovları, ses ve ışık 
gösterileri ve unutulmaz iskele partileri sizleri 
bekliyor.
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EXCLUSIVE concept

EXCLUSIVE concept

*Villa Misafirlerine Özel

Size Özel

Exclusive Tatil Deneyimi

Kaliteli ve konforlu tatili vadeden Sherwood  
Exclusive Kemer’in değerli misafirlerine sunduğu 
“Exclusive Consept” farkı;

24 saat açık alakart restoran
Açık ısıtmalı yüzme havuzu
Ücretsiz Kabana Hizmeti
Butler Hizmeti *
Annelere Özel Kuaför Hizmeti
Turn Down Hizmeti
Ücretsiz Transfer Hizmeti *
Maxi Bar
Yüksek hızlı internet

Size Özel

Exclusive Tatil Deneyimi

Kaliteli ve konforlu tatili vadeden Sherwood  Exclusive Kemer’in 
değerli misafirlerine sunduğu “Exclusive Consept” farkı;

24 Saat Açık
Alakart Restoran

Açık Isıtmalı 
Yüzme Havuzu

Ücretsiz
Kabana Hizmeti
*Villa, Dublex Suite ve Corner Suite
oda tipleri için geçerlidir.

Butler Hizmeti
*Villa için geçerlidir.

Annelere Özel
Kuaför Hizmeti
*Villa, Dublex Suite oda tipleri için geçerlidir.

Turn Down
Hizmeti
*Villa, Dublex Suite ve Corner Suite 
oda tipleri için geçerlidir.

Ücretsiz
Transfer Hizmeti
*Villa için geçerlidir.

Maxi Bar
*Villa, Dublex Suite, Corner Suite ve
Swim Up oda tipleri için geçerlidir.

Yüksek Hızlı 
İnternet

EXCLUSIVE concept

EXCLUSIVE concept
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Doğa ile iç içe villalarımızda lüksü yaşayın...
300 m2 genişliğinde iki katlı denize sıfır villalarımızda 4 adet yatak odası, 
4 adet banyo, 1 adet jakuzili banyo, oturma odası, yemek salonu, özel 
havuz ve güneşlenme terası, iskele, sahilde özel loca, bahçede hamak 
bulunmaktadır. 
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Corner Suite

Konforlu ve Lüks

Corner Suit odamız 40m2 genişliğinde panoramik 
manzaraya sahip yatak odası ve oturma   
grubundan oluşmaktadır.

Dublex Suite

Geniş ve Lüks

Dublex Suit odamız 70 m2 genişliğindedir, yatak 
odası ve oturma odasından oluşmaktadır.
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HONEYMOON concept

HONEYMOON concept

Unutulmaz Anlar

Masal Tadında Balayı

Masalsı bir balayı tatili sizi bekliyor.
Yaşayacağınız bu deneyimi asla unutamayacaksınız...

	Müsaitlik doğrultusunda bir üst oda tipine 
ücretsiz upgrade

	1 akşam alakart restoranda ücretsiz Akşam 
Yemeği

	Yemek esnasında masaya kalp şeklinde pasta 
ikramı

	Spa Merkezimizde masaj için %20 indirim
	Odaya meyve sepeti ve şarap ikramı
	Her sabah odaya gazete servisi(otelin 

belirlediği)
	Odaya kahvaltı ikramı(uygun olan bir gün için)
	Odada bornoz, terlik ve özel yatak süslemesi
	Özel banyo buklet ürünleri
	Çikolata ikramı & tebrik kartı
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Özel Plaj

Sherwood Exclusive Kemer’in 450 metrelik özel 
çakıl kum plajı konuklarımızın beklentilerine cevap 
verebilmek için bölümlendirilmiştir.

•Aktivite Alanı
•Pavilyon Alanı
•Aile Alanı
•Yetişkin Alanı
•Sessiz Alan
•Çocuk Kum Oyun Alanı

Akdeniz Sahili

Torosların nefis doğasıyla bütünleşen bu özel plaj, 
yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Akdeniz 
sahilinin imza lokasyonudur. 
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Sahil ve İskele Pavillonu
Plajımızda bulunan iskele ve üzerindeki localar konuklarımıza kendilerini 
daha özel hissetmeleri için hizmet vermektedir. İskelede size özel 
ayrılmış alanda yer alan paviyonlarda Akdeniz’in masmavi sularının tadını 
çıkarabilir, özel hizmetlerle dolu ayrıcalıklı bir plaj keyfi yaşayabilirsiniz...
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Yeni ısıtmalı açık havuzumuz bu sene hizmetinizde...
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Hızlı internet servisi ile iletisiminiz kesilmesin....



Sosyal medya hesabınızı renklendirecek bir çekim noktası...  

SherwoodResorts

SherwoodHotels www.sherwoodhotels.com.tr
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