




A UNIQUE HOLIDAY 
EXPERIENCE OF PERFECT 
HARMONY…

You feel special from the moment you step into the 

world of the Concorde Luxury Resort.  Opened in 

2018 with careful attention to every detail, the 

Concorde Luxury Resort offers a perfect harmony 

amid the legendary Concorde quality. 

Set on an 80-decare beachfront property in Bafra, 

the Concorde Luxury Resort blends Concorde Luxury 

and Ultra All Inclusive service in a paradise that is just 

45 minutes from Ercan International Airport. 

Presenting the Concorde quality in Cyprus - with six 

upscale à la carte restaurants, international teams 

with years of experience, lively animations and a range 

of sports activities!

Featuring a design that perfectly complements 

the magnificent nature of Cyprus, an impressive 

concept and privileged service, the Concorde Luxury 

Resort opens the doors to an extraordinary, magical 

world with its Concorde Ultra All Inclusive concept. 



MÜKEMMEL UYUMUN 
EŞSİZ TATİL DENEYİMİ…

Kapılarını 2018 yılında açan ve her detayının özenle 

tasarlandığı Concorde Luxury Resort’ün büyülü 

dünyasına adımınızı attığınız ilk andan itibaren 

kendinizi özel hissetmeniz, Concorde kalitesinin 

ayrılmaz bir parçası..  

Concorde Luxury Resort, Ercan Havalimanı’na sadece 

45 dakika mesafede olan Kıbrıs’ın yeni gözdesi Bafra’da 

denize sıfır 80 dönümlük bir turizm cennettinde alışık 

olduğunuz Concorde Lüksü ve Ultra All Inclusive 

hizmetini sizlerle buluşturuyor! 

6 farklı A’la Carte restoranı, uluslararası deneyime 

sahip ekipleriyle gösterişli animasyonları ve 

birbirinden çeşitli spor aktiviteleri ile Concorde kalitesi 

şimdi Kıbrıs’ta! Kıbrıs’ın muhteşem doğasına uygun 

bir mimari, etkileyici bir konsept ve sınırsız hizmet… 

Concorde Luxury Resort “Ultra All Inclusive” 

konsepti ve büyüleyen doğasıyla misafirlerine sıra dışı 

bir dünyanın kapılarını aralıyor. 





PERFECT HARMONY OF 
COMFORT AND LUXURY
 

KONFOR VE LÜKSÜN 
MÜKEMMEL UYUMU 

The Concorde Luxury Resort exceeds expectations, 

offering rooms and suites that offer you a privilege 

beyond dreams

Concorde Luxury Resort’te lüks deneyiminiz 

beklentilerinizi aşıyor. Özel  tasarımlara sahip 

odalar ve suitler size düşlerin ötesinde 

bir ayrıcalık sunuyor.

PANAROMIC SUIT



FAMILY LAGOON SUIT



EXECUTIVE SUIT

DELUXE SEA VIEW ROOM

ROYAL SUIT



GARDEN  VILLA



VİLLAS & SUITS

VİLLALAR & SUİTLER

A WORLD EXCLUSIVELY FOR YOU

Private villas with pools, set in a privileged area 

of the hotel, deliver luxury accented by magnificent 

views of the Mediterranean Sea.

YALNIZCA SİZE ÖZEL BİR DÜNYA

Otelin ayrıcalıklı bir bölgesinde konumlanan ve kendine 

özel havuzu bulunan özel villalar, evinizin konforundan 

öte bir lüksü ve Akdeniz’in muhteşem manzarasını yanı 

başınıza getiriyor.

FAMILY POOL VILLAS & FAMILY SUITES 



PREMIUM VILLA

PREMIUM VILLA

PRESIDENTIAL VILLA



PERFECT HARMONY 
OF FLAVOUR

LEZZET
VE MUTLULUĞUN 
MÜKEMMEL UYUMU 

Embark on a memorable culinary journey at restaurants 

and a patisserie helmed by  the award-winning chefs 

of the Concorde Luxury Resort, where each dish 

is a work of art.

Concorde Luxury Resort’ün ödüllü şefleri tarafından 

hazırlanan lezzetlerin, sanat eserine dönüştüğü

restaurantlarında, aperatif yiyeceklerin sunulduğu 

snack restaurantı, özel pastanesi ve barlarında 

unutulmaz bir lezzet yolculuğuna çıkmaya hazırlanın!

FLAME STEAK HOUSE



THE BUFFET MAIN RESTAURANT

AGORA A’LA CARTE RESTAURANT

THE BUFFET MAIN RESTAURANT



SANZIO A’LA CARTE RESTAURANT



BUDDHA A’LA CARTE RESTAURANT

KONAK  A’LA CARTE RESTAURANT



BELLINI LOBBY TERRACE



HAVANA SOCIAL LOUNGE

CHAMPION’S SPORTS BAR



BELLINI LOBBY BAR



PERFECT HARMONY 
OF MUSIC AND
ENTERTAINMENT

MÜZİK VE EĞLENCENİN 
MÜKEMMEL UYUMU

Spectacular shows, concerts and award-winning 

dancers at the Concorde Luxury Resort during 

the summer!

En şık konserler, nefes kesen şovlar, 

ödüllü dansçılar yaz boyunca 

Concorde Luxury Resort’ün dört bir yanında!



PERFECT HARMONY OF 
REVITALIZATION

YENİLENMENİN 
VE MUTLULUĞUN 
MÜKEMMEL UYUMU

SENTIRE  SPA CENTER 

Special treatments that revitalize your spirit: traditional 

and innovative massages and wellness treatments 

from our professional team at the Sentire Spa at

the Concorde Luxury Resort.

SENTIRE SPA MERKEZİ 

Birbirinden özel masaj teknikleri, ruhunuzu 

yenileyen eşsiz bakımlar ve özenli bir hizmet… 

Concorde Luxury Resort Sentire Spa’da, 

profesyonel ellerin uyguladığı özel masaj 

ve bakımlar ile tüm yılın yorgunluğunu 

atmaya hazırlanın.







REFRESH YOUR SKIN

MASSAGE AND CARE APPLICATIONS

Skincare treatments performed with a special series 

of world- renowned brands, regenerating therapies a

nd delicate service: Sentire Spa offers special care 

and massage treatments by experienced therapists 

to its guests.

CİLDİNİZİ YENİLEYİN

MASAJ VE BAKIM UYGULAMALARI

Dünyaca ünlü markaların özel serileri ile yapılan cilt 

bakımları, yenileyen terapiler ve özenli bir hizmet… 

Sentire Spa deneyimli terapistleri ile misafirlerine 

birbirinden özel bakım ve masaj uygulamaları sunuyor.



PERFECT HARMONY OF 
SPORTS & HOLIDAY

SPOR VE TATİLİN
MÜKEMMEL UYUMU

BE FIT FITNESS CENTER

Located in the Sentire Spa, BeFit awaits you with a fully 

equipped gym, sports equipment, expert trainers, and 

a range of exercise programs and personal trainers – so 

you can maintain or enhance your fitness!  

BE FIT FITNESS MERKEZİ

Sentire Spa bünyesinde yer alan kompakt bir kullanım 

alanı içerisinde; tam donanımlı, fonksiyonel spor aletleri, 

uzman eğitmenler, farklı egzersiz programları 

ve kişiye özel çalıştırıcı hizmeti ile BeFit, 

tatilden eve formda dönebilmeniz için sizi bekliyor.  





THE BEST VIEW OF 
THE SUN IN 
THE MEDITERRANEAN

GÜNEŞ VE AKDENİZ’İN 
EN GÜZEL OLDUĞU YER

Overlooking the legendary Mediterranean Sea, 

the most beautiful sea and beach in Cyprus offer 

tranquillity and relaxation to guests of the Concorde 

Luxury Resort. You will discover perfect harmony 

in your holiday, with an expansive beachfront, 

a natural atmosphere, private cabanas and meticulous 

beach services. 

Kıbrıs adasının en güzel denizi ve kumsalı ile 

sonsuz Akdeniz maviliği Concorde Luxury Resort’te

 misafirlerine tatil boyunca huzurlu bir plaj atmosferi 

sunuyor. Geniş bir alana sahip sahili, doğal atmosferi, 

özel cabanaları ve  özenli plaj hizmetleri tatilinizde 

mükemmel uyumu, Concorde Luxury Resort’ün

doğasında bulacaksınız.





PERFECT HARMONY 
OF FAIRYTALE AND 
CHILDHOOD

MASAL İLE 
ÇOCUKLUĞUN 
MÜKEMMEL UYUMU

MOPPET KIDS CLUB 

The Moppet Kids Club for our young Concorde Luxury 

Resort guests, offers children a magical experience: 

A fun-filled holiday of adventure and joy awaits each 

child at the Moppet Kids Club, featuring colourful 

activities for children of all ages. The Club offers 

unlimited, age-appropriate entertainment and 

activities - a special holiday experience including 

interactive shows, weekly birthday parties, educational 

activities, custom shows, a cinema, a soft play room, 

a trampoline and outdoor themed games.

Concorde Luxury Resort’ün çocuk kulubü 

Moppet Kids Club çocuklar için benzersiz bir masal 

diyarı adeta. Her yaştan çocuk için birbirinden renkli 

aktiviteler sunulan Moppet Kids Club’ta minikleri, 

maceradan maceraya koşacakları eğlence dolu bir tatil 

bekliyor. Her çocuğa, yaşına uygun aktivite gruplarında 

gün boyu sınırsız eğlence sunan Moppet Kids Club 

interaktif sahne gösterileri, haftalık doğum günü 

partileri, eğitici etkinleri, özel gösterileri, sineması, soft 

play oyun odası, trambolin ve açık hava temalı oyunları 

ile yalnızca onlara özel bir tatil deneyimi sunuyor.





A DEDICATED AQUAPARK 

FOR THE MOPPET KIDS CLUB 

Our young guests can enjoy the refreshing energy of water 

at the Aqua Park, located at the Moppet Kids Club pool. 

MOPPET KIDS CLUB’A ÖZEL BİR ALAN 

AQUAPARK 

Çocuklar için eğlence ve heyecan bir arada! 

Miniklerin unutulmaz bir tatil geçirebilmesi için özel olarak 

hazırlanan Moppet Kids Club havuzunda bulunan aquapark 

ile suyun enerjisini minikler de hissediyor.







PERFECT HARMONY OF 
ATTENTION TO DETAILS 
AND ORGANIZATION

DETAYLAR 
ve ORGANİZASYONUN 
MÜKEMMEL UYUMU

MEETINGS & ORGANIZATIONS

The Concorde Luxury Resort quality is by your side 

for your business meetings, corporate conferences, 

product launches or private events. Welcome your 

guests at our meeting and conference halls, replete 

with the Concorde privileges. Exclusive services 

for professional or personal events across 7,500 

square metres of space and the services of 

our specialized team.

TOPLANTI & ORGANİZASYON 

Concorde Luxury Resort dünyasının özenli hizmeti; 

iş toplantıları, kurumsal konferanslar, ürün lansmanları 

ya da özel davetler konusunda da yanınızda! 

Concorde ayrıcalığını yaşatan toplantı ve konferans 

salonları, 7.500 m²’lik geniş alanı ve konusunda 

uzman ekibi ile iş dünyasının tüm organizasyonlarında, 

misafirlerinizi seçkin hizmetlerle ağırlıyor.



A PERFECT MEETING EXPERIENCE

CONFERENCE AND WORKSHOP HALLS

A Congress Centre that presents a perfect union of 

detailed organisation and the Concorde elegance is 

ready meet all your event requirements with a multi-use, 

pillar-free 1,300-square-metre grand hall with soundproof 

walls, an auditorium with a 1,200-person capacity and 

11 multi-use meeting rooms.  Concorde Luxury Resort 

is ready to welcome your guests to daytime or evening, 

indoor or open-air events, from weddings to professional 

seminars, from birthdays to business cocktails, and more!

Say “Yes” at the Concorde Luxury Resort and take 

the first steps of long-lasting happiness with 

privileges crowned by Mediterranean blue and 

the Concorde quality.

KUSURSUZ BİR TOPLANTI DENEYİMİ

KONFERANS VE WORKSHOP SALONLARI

Özenli organizasyonları Concorde şıklığıyla buluşturan 

kongre merkezinde, her ihtiyaca cevap veren salonların 

yanı sıra; ses geçirmez ayraçlar ile dörde bölünebilen 1300 

m² genişliğindeki sütunsuz Pruva Salonu, 1200 kişi 

kapasiteli Oditoryum salonu ve birbirinden farklı ebatlarda 

11 adet toplantı salonu ile tüm etkinlik  ihtiyaçlarına hizmet 

vermeye hazır. Kuzey Kıbrıs’ın 4 mevsim boyunca 

misafirperver atmosferinde gerçekleştirebileceğiniz düğün, 

kokteyl, yemek gibi özel organizasyonlarınız için de 

Concorde Luxury Resort, gündüz veya gece, açık havada 

veya kapalı mekanda misafirlerini ağırlamaya hazır. 

Concorde Luxury Resort’ta heyecanla ağızlardan “evet” 

sözcükleri dökülürken, ömür boyu sürecek 

mutluluğunuzun ilk adımını Akdeniz’in mavisi ve 

Concorde kalitesiyle taçlandırılan ayrıcalıkları ile yaşanıyor.





PERFECT HARMONY 
OF LUCK AND 
ENTERTAINMENT

ŞANS İLE EĞLENCENİN 
MÜKEMMEL UYUMU 

CONCORDE CASINO 

Inspired by the Art Nouveau movement of the 19th 

century, the Concorde Casino delivers both beauty 

and entertainment to guests. Featuring 30 live play 

tables, five VIP playrooms and the latest games with 

state-of-the-art technology, as well as 220 game 

machines with a range of Jackpot contents, 30 live card 

tables and spectacular shows, the Concorde Casino 

also offers buffet-style and à la carte  restaurants in its 

5,500-square-metre structure. Premium play equipment 

and a card system are applied for the comfort and 

safety of our guests. 

CONCORDE CASINO 

19.yy’a damgasını vurmuş meşhur art nouveau 

konseptinden ilham alınarak tasarlanan  Concorde 

Casino 5.500 m2’lik geniş bir alanda  30 adet canlı oyun 

masası, 5 VIP oyun odası, en son teknoloji ile en yeni 

oyunlara zengin ve farklı Jackpot içerikleri ile dolu 220 

oyun makinesi, 30 farklı canlı  oyun masası, açık büfe 

ve a’la carte restoranı ile  misafirlerini görsel showlar ile 

muhteşem  bir deneyim yaşatıyor. En ince ayrıntısına 

kadar maksimum lüks ve  konfor gözetilerek tasarlanan, 

misafirlerinin rahat, güvenli işlem yapabilmesi için 

kartlı sistem  uygulanan Concorde Casino’da, her biri 

en son teknoloji  ürünü premium oyun ekipmanları 

kullanılmaktadır.





Bafra Turizm Bölgesi, Bafra, İskele / KKTC
Telefon : +90 (392) 630 0000



concordehotels.com.tr


