
Resort highlights

Ontspannen aan een strand van 800m of
in het nieuwe stiltezwembad

Verbeter uw technieken op de 12
tennisbanen

Jongeren vermaken zich uitstekend in
de Club Med Passworld® “Showroom”

Nieuwe trucs leren aan de vliegende
trapeze of ontspannen in de Club Med
Spa* by CARITA

Palmiye
Turkije – Antalya - Palmiye

Een heerlijke vakantie tussen het Taurusgebergte en de
Middellandse Zee
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Sport & Activiteiten**

Watersporten

Groepslessen Gratis toegang Minimale leeftijd (jaren) Beschikbare data
Snorkelen 8 jaar oud Altijd

Windsurfacademie Initiatief 8 jaar oud Altijd

Zeilacademie Alle niveaus 6 jaar oud Altijd

Waterski- en Wakeboard
Academie

Alle niveaus 8 jaar oud Van 29-04-2018 naar 03-11-2018

Kajak 8 jaar oud Altijd

Stand Up Paddle 11 jaar oud Altijd

Landsporten

Groepslessen Gratis toegang Minimale leeftijd (jaren) Beschikbare data
Beachvolleybal 8 jaar oud Altijd

Academie boogschieten Initiatief 6 jaar oud Altijd

Volleyball 11 jaar oud Altijd

Golf * *** 8 jaar oud Altijd

Vliegende Trapeze Academie
met circusactiviteiten

Alle niveaus 4 jaar oud Altijd

Fitnessacademie Initiatief 16 jaar oud Altijd

Tennisacademie Alle niveaus 4 jaar oud Altijd

Fitness lopen Alle niveaus 11 jaar oud Altijd

Zalen voor kracht- en
cardiotraining

18 jaar oud Altijd

Swimming Pool activities Altijd

*at extra cost
**Afhankelijk van het weer

*** Reserveer green fees pakketten tegen extra kosten

Publicatiedatum: 16/09/2018. De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige
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Faciliteiten

ZWEMBAD HOTEL

Buitenzwembad

Maat: 25 m x 17.5 m

Diepte (min./max.): 0.8 m / 1.8 m

Onverwarmd

Dit zoetwaterbad met overloop ligt
bij het hotel. Er zijn teakhouten
ligstoelen, parasols en douches
aanwezig.

GROOT ZWEMBAD

Buitenzwembad

Maat: 25 m x 20 m

Diepte (min./max.): 0.3 m / 1.8 m

Verwarmd

Dit zoetwaterbad met overloop
heeft twee delen en ligt in het
Villagio. Er zijn teakhouten
ligstoelen, parasols en douches
aanwezig.

STILTEZWEMBAD

Buitenzwembad

Maat: 18 m x 9 m

Diepte (min./max.): 1.4 m / 1.4 m

Verwarmd

In dit zoetwaterbad met
bubbelbad bij het hotelgedeelte
van het Resort komt u helemaal
tot rust. Het zwembad is enkel
toegankelijk voor volwassenen
(en voor kinderen vanaf 16 jaar,
onder begeleiding van een
volwassene).Ter informatie:
ligstoelen en parasols aanwezig,
badhanddoeken beschikbaar.

BINNENBAD

Binnenzwembad

Maat: 10 m x 5 m

Onverwarmd

Dit zoetwaterbad ligt in het Club
Med fitnesscentrum.

ZWEMBAD

Buitenzwembad

Maat: 22 m x 11 m

Diepte (min./max.): 1.4 m / 1.4 m

Verwarmd

Langs het strand, vlakbij het
waterskigebied en niet ver van de
kinderfaciliteiten, is dit zwembad
gereserveerd voor volwassenen.

KINDERZWEMBAD

Buitenzwembad

Verwarmd

Dit zoetwaterzwembad is speciaal
voor kinderen.

Zwembaden

Publicatiedatum: 16/09/2018. De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige



Ter informatie: er staan
strandstoelen, parasollen en
handdoeken kunt u huren bij de
ingang van het zwembad.
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Kinderen

Kinderclubs

Leeftijd min. Leeftijd max. Beschikbare data
Baby Club Med® (4 t/m 23
maanden)*

4 maanden oud 23 maanden oud Altijd

Petit Club Med® (2 en 3
jaar)*

24 maanden oud 3 jaar oud Altijd

Mini Club Med® (4 tot 10
jaar)

4 jaar oud 10 jaar oud Altijd

Club Med Passworld® (11 tot
17 jaar)

11 jaar oud 17 jaar oud
Van 30-09-2018 naar 02-11-2018 
Van 29-04-2018 naar 11-05-2018 
Van 20-05-2018 naar 07-09-2018

Kinderservices

Leeftijd min. Leeftijd max. Beschikbare data
Babysitting* 4 maanden oud Altijd

Club Med Baby Welcome®
(vanaf de geboorte t/m 23
maanden)

23 maanden oud Altijd

Pyjamas Club®* 4 maanden oud 7 jaar oud Altijd

Babyhoek 4 maanden oud 23 maanden oud Altijd

Babyverzorgingsruimten 23 maanden oud Altijd

Kinderactiviteiten

Leeftijd min. Leeftijd max. Beschikbare data
Baby Gym 4 maanden oud 3 jaar oud Altijd

Little Tennis 3 jaar oud 4 jaar oud Altijd

Little Circus 4 jaar oud 5 jaar oud Altijd

*at extra cost

Publicatiedatum: 16/09/2018. De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige
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Restaurant & Bars

Restaurants
Restaurant 'Phaselis'
Open vanaf 2 juni 2018, de Phaselis ligt in het hart van Club Med Palmiye
Hotel, de perfecte plek om uw ontbijt te nuttigen. U kunt ervoor kiezen om te
eten in de charmante binnenruimte of op het terras met uitzicht op de zee...

445 Plekken binnen / 320 plekken buiten

Het Olympus
Het Olympus ligt in de Villagio-buurt van het Palmiye Resort en is de perfecte
plek om vrienden en familie te ontmoeten voor een heerlijke maaltijd (ontbijt,
lunch of diner). U kunt binnenshuis eten en genieten van de rustige sfeer, of op
het ruime terras om optimaal van het weer te genieten. Onze chef-koks
bereiden elke dag een selectie van caloriearme maaltijden.

Restaurant 'Topkapi'
Het onlangs vernieuwde Topkapi is de ideale plek voor een ontspannen diner
met familie of vrienden. De heerlijk koele sfeer is de perfecte aanvulling op het
heerlijke eten. De chef-kok bereidt een scala aan gebraden en gegrild vlees
voor het diner, en creëert geweldige lokale specialiteiten waar u voor meer
terug zult komen! Reserveer bij de receptie. (Het restaurant is geopend 2
diners per week.) Dit restaurant is vanaf 2 juni 2018 geopend.

160 Plekken binnen /

Le Bosphore
Dit gloednieuwe, elegante en vriendelijke restaurant met bediening aan tafel is
geopend voor laat ontbijt en lunch in de vroege namiddag. 'S Avonds neemt de
chef u mee op een culinaire reis door de smaken van de lokale Turkse keuken,
met verse lokale producten. Reserveren is verplicht voor het diner, dus zorg
ervoor dat u langs de receptie gaat.

124 Plekken binnen / 56 plekken buiten

Bars

Bar 'Lalezar'
48 Plekken binnen / 36 plekken
buiten

Bar 'Tulipe' (Vanaf
2 juni 2018)

Bar 'Turkuaz'

Bar 'Efeze'

Zwembadbar
volwassene zone

Zen Pool Bar (vanaf
2 juni 2018)

Publicatiedatum: 16/09/2018. De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige
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Accommodatie

Categorie Naam Minimale
oppervlakte
(m²)

Kracht Capaciteit Voorzieningen

Club Superior Room - Mobility
Accessible, Hotel

26 Gemeubileerd balkon

Club kamer hotel
zeezicht

26 Gemeubileerd balkon

Superior Room - Sea
Side, Hotel

26 Gemeubileerd balkon kijkt uit op
zee

Club familiekamer hotel
zeezijde

45 Gemeubileerd balkon kijkt uit op
zee

Eenpersoons Club
kamer hotel

16

Club bungalow 25

Club Bungalow -
DEMRE

27

Club Bungalow -
Balcony

30 Balkon

Club kamer hotel 26 Gemeubileerd balkon

Club bungalow voor
mindervaliden

27

Club kamer hotel voor
mindervaliden

26 Gemeubileerd balkon

Suite Suite hotel zeezicht 70 Dubbel balkon Salon Espressoapparaat , Douche ,
Badkamer , Radio met MP3- en
CD-speler , Minibar (niet gevuld) ,
Thee- en Koffiebenodigdheden

Standard equipment for all the lodgings: Telefoon, Europese stopcontacten / 220 V, Televisie, Haardroger

Publicatiedatum: 16/09/2018. De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige



PALMIYE

Maak uw vakantie nog specialer

Arrangementen Club Med
Spa by DECLÉOR
VANAF APRIL 2018 OPENT DE DECLÉOR SPA IN PALMIYE OM U DE
KRACHT VAN 100% NATUURLIJKE, 100% ACTIEVE ETHERISCHE
OLIËN TE BIEDEN, VOOR EEN NIEUWE MANIER VAN WELLNESS EN
BEAUTY. ONTDEK MET DECLÉOR DE VOORDELEN VAN
AROMATHERAPIE VIA SPECIFIEKE RITUELEN.

Hammam

Sauna

*

Excursies
Een vakantie met Club Med is de ideale gelegenheid om buiten de gebaande paden de wereld
te ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen. Het excursieprogramma en de tarieven worden
slechts ter indicatie gegeven. Voor meer informatie over "Duurzaam Toerisme in Turkije". Klik
hier: <a href="http://www.clubmed.nl/img/all/downlad/Developpement_durable/Turquie_EN.pdf"
target="toto">"Duurzaam Toerisme in Turkije"</a>

Private yacht

The Cotton Castles of Pamukkale

4x4 Safari

Cruise and Phaselis

Souvenirs of Antalya

*

*at extra cost
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Practical information

CHECK-IN/CHECK-OUT

AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN ● Voor
alle verblijfsarrangementen geldt een
aankomsttijd tussen 15.00 en 20.00 uur. De
kamer wordt 's middags beschikbaar
gesteld. ● Bij vroegere aankomst kunt u,
voor zover plaats beschikbaar, in het Resort
de lunch gebruiken (met toeslag). ● Kamer
op de vertrekdag vrijmaken vóór 10.00 uur -
vertrek uit het Resort om 15.00 uur (ontbijt
en lunch inbegrepen).

TRANSFERS

Luchthaven van Antalya ( 60 min.)

PARKEERPLAATSEN:: Parkeren bij Club
Med

GEACCEPTEERDE VALUTA:

BETAALMOGELIJKHEDEN: , , , ,

GMT:+ 2 hours

PALMIYE
CLUB MED - PALMIYE TATIL KOYU A.S.
59 YENI MAH. DEDELER KUME EVLERI
********** 07980 ********** ANTALYA

Informatie

www.facebook.com/ClubMedPalmiye 
twitter.com/clubmed_palmiye 
instagram.com/clubmedpalmiye 
#ClubMedPalmiye

vergemakkelijk uw
aankomst met Easy
Arrival
, , Kinderclubs

Publicatiedatum: 16/09/2018. De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige
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