
 

PALOMA Foreest Resort & Spa | Beldibi – Antalya 
 
Ontdek de elegantie, het comfort en de schoonheid van de Paloma hotels. Verwen je zintuigen in de 
prachtige tuinen en ontspan in het pure en verfrissende water van de Middellandse of Egeïsche zee. 
Geniet van de weelderige Turkse keuken, de zelf gekweekte biologische groenten en wijn, de food 
festivals en de speciale evenementen!  

 
 

Prachtig klasse hotel van de bekende PALOMA-keten met een goede service, een professioneel 
wellnesscenter, verzorgde kamers en een uitstekende keuken. Het hotel is weids opgezet en ligt in 
een prachtige tuin, direct aan zee. Heerlijk genieten dus! 
 
PALOMA Foresta Resort & Spa is een exclusief 5-sterren hotel, gelegen aan de voet van het 
indrukwekkende Taurus-gebergte, omgeven door weelderige vegetatie en geurige dennenbossen. 
 
Het hotel is gunstig gelegen aan het strand van de Middellandse Zee, in Beldibi, halverwege Antalya 
en Kemer. De luchthaven van Antalya ligt op ca. 40 km. 
 
Maaltijden 
PALOMA Foresta beschikt over vele restaurants, waaronder verschillende à la cartes. Met ook nog 
eens verschillende bars kan je werkelijk overal terecht voor een verfrissend drankje. Bovendien 
beschikt PALOMA over seizoensgebonden biologische maaltijden en wijn. 
 
Faciliteiten 
De comfortabele kamers, de vele restaurants waaronder ook à la cartes, diverse bars, het 
amfitheater, een wellnesscenter, het fitnesscentrum en diverse binnen- en buiten zwembaden zijn 
allemaal ingrediënten voor een onvergetelijke luxe vakantie aan de Turkse Rivièra. 
 
Ligging: 

 direct aan het privékiezelstrand 

 dichtbij restaurants en bars 

 dichtbij het centrum van Beldibi 

 ca. 18 km van Kemer 

 ca. 40 km van de luchthaven van Antalya 
 
 
 
 



Faciliteiten: 
 

 346 kamers 

 5 verdiepingen 

 4 liften 

 wifi in het hele hotel 

 tuin 

 disco 

 3 zwembaden: o.a. 1 relax 

 aquapark met 3 glijbanen 

 ligbedden, parasols en handdoeken aan het zwembad en aan het strand 
 
* tegen betaling: 

 kapper 

 winkeltjes 

 minimarkt 

 wasserijservice 

 dokterservice 
 
Sport & ontspanning: • gratis: 

 hamam 

 sauna 

 biljart 

 jeu de boules 

 tafeltennis 

 fitness 

 basketbal 

 minigolf 

 darts 

 beachvolleybal 

 aquagym 

 aerobics 

 tennis (6 courts, verlichting, materiaal en lessen €) 

 animatie: o.a. shows, livemuziek 
 
Sport en ontspanning: • tegen betaling: 
    wellnesscenter: o.a. massages, schoonheidsbehandelingen 
    aan het strand: o.a. bananenboot, zeilen, catamaran (certificaat), jetski en waterski 


