
Kartepe 5 Yıldızlı Kamp ve Turnuva Merkezi

THE GREEN PARK 
KARTEPE SPOR KÖYÜ

www.karteperesort.com/
http://www.beyazgolge.org/


Muhteşem Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan, The Green Park Kartepe Resort & SPA, 
bir tarafta Sapanca Gölü diğer yanda İzmit Körfezi manzarası ile İstanbul’a sadece 1 saat 
mesafededir. Kış aylarında kayak, snowboard yaz aylarında ise futbol ve adrenalin sporları 
tutkunları için en cazip adres konumundaki otelimiz, şirket toplantıları ve seminerleri için de 
profesyonel organizasyonlar sunmaktadır.



Yılın 12 ayında spor merkezi konseptiyle hizmet veren The Green Park Kartepe Resort 2015 
yılında inşa ettiği Spor Salonu ve Fitness merkezi ile Profesyonel Basketbol, Voleybol takımları 
için hazırlık kamplarına ev sahipliğine hazırlanmaktadır. NBA parke zeminli, duvarla ayrılmış 
2 ayrı basketbol sahasından oluşan spor salonu 2016 Haziran ayı kullanıma açılacak olup; 
futbol sahaları, fitness salonu ile atletizm, basketbol, voleybol, futbol, tenis başta olmak 
üzere milli takımlar düzeyinde en cazip kamp ve turnuva merkezidir.
Yüksek rakım (Ortalama 1.600m), koşu parkurları, doğası ve konumu kamp merkezindeki 
spor kompleksini ve yüzme havuzunu SPA bölümü kusursuz bir şekilde tamamlamaktadır.



TESİSLERİMİZ

Sezon öncesi hazırlık döneminde oksijen ve Güç Depolanmasını 
sağlayacak ortamala 1.340m yükseklikte çalışma imkânı.



Nizami ölçülerde Parke zeminli 
2 Spor Salonu (Kapalı)

Tesisimizde NBA ve FIBA onaylı parke zeminli 1.000 m2’lik iki adet spor
salonumuz bulunmaktadır. Işıklandırmasıyla canlı TV Yayını

yapılabilecek spor salonlarımızın her birinde yine FIBA ve NBA onaylı 5 adet
basketbol potası ve birer voleybol sahası ve bu sporlara uygun modern LED 
maç skorboardu yer almaktadır. 24sn cihazları maç potalarının üzerinde ULEB

kurallarına göre yerleştirilmiştir.



Profesyonel Cihazlarla Donatılmış Ağırlık ve 
Fitness Merkezi

Ağırlık Merkezi • Cardio Cihazları • Pilates Stüdyosu

Green Park Kartepe
Fitness
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Fizik Tedavi ve İlk Yardım Odası ve
Pilates Stüdyosu

Spor Kulüplerimizin Kendi Fizik Tedavi Ekiplerinin de rahatlıkla 
konumlanabileceği Fizik Tedavi ve İlk Yardım Odası ve Pilates Stüdyosu 

Kondisyon Merkezinin üst katında yer almaktadır.



Modern ölçümleme cihazları ve Teknolojik 
Aletler ile Performans Ölçümleri

Aynı cihazları takım antrenmanlarında kullanabilme fırsatı,

www.funthemental.com.tr

http://www.funthemental.com.tr


Tracking ve Koşu Parkurları

• Doğal Koşu Parkurları
• Çim Kısa Parkurlar

• Yokuş Çıkış ve İniş Parkurları



Açık Basketbol  ve Tenis Sahaları
Basketbol, tenis ve voleybol oynanabilecek 3 adet açık hava sahaları.



Futbol Sahaları

The Green Park Kartepe Spor Köyü’nde aşağıdaki özelliklere sahip 5’i maç, 2’si kondisyon 
olmak üzere toplam 7 adet doğal çim saha yer almaktadır.

Yeni Saha 105x115m
Metin Oktay Sahası 70x105m 

Lefter Küçükandonyanis Sahası 70x105m
Hakkı Yeten Sahası 65x95m

Sedat Balkanlı Sahası 60x90m



SPA Merkezi

• Hamam,
• Sauna,
• Havuz,

• Masaj Salonları,
• Güzellik Merkezi,



KONAKLAMA • Otelimizde 17 standart french bed oda,
• 192 standart twin bed oda,

• 18 executive french bed oda,
• 20 executive twın bed oda,

• 50 apart,
• 3 engelli odası olmak üzere 300 oda bulunmaktadır.



Apart

• Minibar
• Uydu TV sistemi
• Merkezi ısıtma sistemi
• Direkt telefon hattı
• Banyoda telefon
• Saç kurutma makinesi

• Kablosuz internet bağlantısı(Wi-fi)
• Safe box
• Elektronik kapı kilit sistemi
• Yangın Alarm sistemi
• Misafirlerimizin isteklerine uygun
olarak sigara içilmeyen odalar

Apartlarımız 2 yatak odası, bir salon, bir banyodan oluşmaktadır.



Otel

• Minibar
• Uydu TV sistemi
• Merkezi ısıtma sistemi
• Direkt telefon hattı
• Banyoda telefon
• Saç kurutma makinesi

• Kablosuz internet bağlantısı(Wi-fi)
• Safe box
• Elektronik kapı kilit sistemi
• Yangın Alarm sistemi
• Misafirlerimizin isteklerine uygun
olarak sigara içilmeyen odalar

Çeşitli boyutlarda ve özelliklerde 250 oda yer almaktadır.



ORGANİZASYONLAR



Performans Sporcularına Bireysel Gelişim Kampları

Her branştan profesyonel performans sporcularına sezon öncesi, sırası ve sonrasında kişiye 
özel çalışma programlarının düzenlenmesi ve uygulanması. 

Branşlara özgü testlerin uygulanması sonrasında sporcunun fiziksel, psikolojik durum 
tespiti yapıldıktan sonra hedeflerine uygun gelişim programı hazırlanır. Bu programa 
göre diyetisyen, kondisyoner, branş antrenörleriyle özel çalışmalar yapılır. Kamp süresi 
programa göre belirlenir ve gelişme testlerle sürekli takip edilir. Yaralanmaları önleyici ve/
veya tedavi edici çalışmaların yanında sporcunun teknik eksiklerini de gideren çalışmalarla 
spor ömrü sağlıklı ve kaliteli olarak uzatılması hedeflenir. Ayrıca performans sporcusunun 

profesyonellik sonrası hayatını sağlıklı devam ettirebilmesi bir diğer önemli hedeftir.



Turnuva ve Maç Organizasyonları

• Basketbol • Futbol • Tenis • Voleybol



Toplantı ve Seminerler

The Green Park Hotels & Resorts, tüm otellerindeki tam donanımlı teknik ekipman servisiyle, 
iş ve eğlence dünyasına hizmet vermektedir.

Şehir merkezinde bulunan otellerimizde her tür organizasyonunuzda The Green Park farkını 
yaşayın. Geniş ve yüksek tavanlı balo salonları ile Türkiye’deki ve yakın coğrafyadaki etkinliklerin 
gözbebeği olan The Green Park’ın deneyimli çalışanları rehberliğinde, konuklarımızın ihtiyaçları 
eksiksiz tamamlanır. Farklı otellerimizde ihtiyaçlarınıza yönelik toplantı paketleri ile her tür 

organizasyonlar için vazgeçilmez adresiniz olmaya devam ediyoruz.
Otellerimiz bünyesindeki toplantı ve etkinlik salonları istediğiniz doğrultuda dekore edilebilir; 
geniş fuaye alanları, bölünebilen ya da birleştirilebilen salonlar ile ihtiyaçlarınıza uygun 

çözümler üretebilirsiniz.



DİĞER AKTİVİTELER
Keyifli Boş Zamanlar

Antrenman ve maç sonrası dinlenme, Sinema ve eğlence odalarında yorgunluk 
atabileceğiniz gibi havuz keyfiyle de yenilenebilirsiniz. 

Farklı streslerle direncin yükseltileceği keyifli dakikaların yaşanacağı Paintball 
Turnuvaları düzenleyebilir; Samanlı Dağları’nın harika doğasında baş başa 

ATV Safarileri gerçekleştirebilirsiniz.



KİŞİYE ÖZEL BESLENME
Lezzetli ve Doyurucu Yemekler

Üç öğünde de lezzetli ve geniş açık büfe hizmeti verilmekte olup 
isteğe bağlı ara öğün menüleri de hazırlanmaktadır.

Kişiye özel gelişim kampına katılanlar sporculara diyetisyen 
kontrolündeki özel menüler sunulacaktır.



Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:31/1 B Blok K:4 No:8/9 
Smart Plaza Beykoz, Kavacık, 34805, ISTANBUL 

info@beyazgolge.org
Tel: +90 0216 681 64 16 - Fax: +90 216 681 63 01

www.facebook.com/whiteshadoworg Beyaz_Golge2000 beyaz_golge2000

http://www.beyazgolge.org/
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