


Ölüdeniz'in en güzel noktasında konumlandırılmış, dokuz 
dönüm arazi üzerine kurulu Green Pine Beach, 2,5 dönüm 
yeşil alanıyla diğer plajlardan farklı olarak eğlencenin ya-
nında dinlenmeyi de sunuyor. Bungalov evleri ile konakla-
ma hizmeti de veren Green Pine Beach'te güne huzurla baş-
layın. Muğla Dalaman Havalimanına 65 km uzaklıkta olan 

tesis, Fethiye otogara 13 km’lik mesafededir. Tesis giriş saati 
14.00 çıkış saati 12.00’dır. Tesisimiz konsept olarak 

oda & kahvaltı ve tam pansiyon olarak hizmet vermektedir.

reservation@greenpinebeach.com

/greenpinebeach

0252 424 06 35
Ölüdeniz Cd. No 61, 48340 Fethiye/Muğla

Odalar

Green Pine Beach

Blue & Green  



Natural House  
Tesisimizde 11 adet bulunan

 standart 26 m2 olan oda içerisin-
de klima, tv, yatak ve banyo

 bulunmaktadır.

Laguna House 
 Tesis içerisinde 2 adet mevcut 
bulunan odamız denize 5 metre 

yürüme mesafesinde olup 
jakuzi, klima, tv, yatak ve banyo 

bulunmaktadır.

Glamping House 
Çadır ev olarak geçen toplamda 9 

adet bulunan 2 kişilik
 odalarımızda klima, tv, yatak ve 

banyo ayrıca balkonunda bulunan 
jakuzi ile sizlere özel hizmet 

sunmaktadır.

Tree House   
Tesisimizde 10 adet bulunan Tree 

House oda tipimizde, klima,
 yatak, tv ve banyo 

bulunmaktadır..

Odalar



Restaurant
A LA CARTE

 
08:00 - 10:00 Sabah Kahvaltısı Açık Büfe
13:00 - 14:30 Öğle Yemeği (ALA CARTE) 

16:00 - 17:00 Çay Saati
19:00 - 21:00 Akşam Yemeği (ALA CARTE) 

Öğle ve akşam yemeklerinde birer adet Soft İçecek ücretsiz verilmektedir. 

Öğle ve akşam yemeği belirlenen ala carte menüden kişi başı porsiyon 
olarak seçeneklerden bir başlangıç, salata, ana yemek ve günün tatlısı 

veya meyve olarak ücretsiz servis edilir.

Konseptimiz dahilinde tüm alkollü içecekler Extra ücretlidir.

Sahil
Tesisimiz denize sıfır olup büyük ve uzun bir sahile sahiptir. Tesis 
misafirlerinin ücretsiz olarak yararlandığı şezlong ve şemsiye hiz-

meti olup, ayrıca su aktiviteleri de mevcuttur.



Sahil
Tesisimiz denize sıfır olup büyük ve uzun bir sahile sahiptir. Tesis 
misafirlerinin ücretsiz olarak yararlandığı şezlong ve şemsiye hiz-

meti olup, ayrıca su aktiviteleri de mevcuttur.

Canlı Müzik 
Açık Hava Sineması

Beach Voleybol 
Dart 

Ücretsiz Deniz Bisikleti 
İndirimli Tekne Turu 

Haftanın Belirli Günleri Animasyon Show 

Aktiviteler Aktiviteler


