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Palmiye Turkije

Aan de Turkse zuidkust ligt Club Med 

Palmiye, een paradijs aan een lang 

strand.

Verblijf in een bungalow in een mooie gekleurde tuin. Uw all-inclusive 

vakantie in Turkije biedt u vele watersporten en een groot aanbod 

aan activiteiten voor alle leeftijden. Of u nu met vrienden of familie 

bent, er is voor ieder wat wils. Dit Resort heeft alles, van landsporten 

tot spabehandelingen of geniet van een rustige wandeling langs het 

mooie strand. Tevens is Club Med Palmiye het perfecte familieresort 

vanwege de vele mogelijkheden voor kinderopvang vanaf 4 maanden 

t/m 17 jaar. De bungalows bevinden zich in het pijnbomenbos en het 

hotel kijkt uit over de Middellandse Zee.

Hoogtepunten van Club Med Palmiye

 Geniet van de mogelijkheid om 2 keer per dag te snorkelen met 

een boot vanuit het Resort. Daarnaast worden de volgende 

sporten ook aangeboden: stand-up paddle, waterskiën,

tennis, boogschieten, vliegende trapeze, basketbal, beachvol-

leybal, mini-voetbal, pilates, aquadynamic, of waterpolo.

 Twee fantastische Zen zwembaden uitsluitend toegankelijk 

voor volwassenen.

 4 restaurants om uit te kiezen, inclusief het nieuwe visspecial-

iteitenrestaurant.

 Excursies* naar verschillende steden zoals Myra of naar

Istanbul.
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Tatil Koyu, Antalya, Turkije 

Luchthaven Antalya
Transfer van 55 minuten naar het Resort 

40 hectare
Club Med Baby Welcome aanwezig voor 
baby’s van 0 t/m 23 maanden

Restaurants 

Op het grote terras kunt u genieten van het aangename 

klimaat aan zee en dineren onder de sterrenhemel. De koks 

maken elke dag een selectie slankgerechten voor degenen 

die op hun lijn willen letten.

Volledig open en heeft een royaal terras. Het restaurant is 

gelegen in het ‘Villagio’. Ook hier verzorgen de koks elke dag 

een selectie aan slankgerechten.

Een Turks specialiteitenrestaurant, hier kunt u met uw 

vrienden of gezin ’s avonds dineren met uitzicht op de zee. U 

kunt hier ’s morgens ook terecht voor een laat ontbijt. Voor 

het diner alleen na reservering bij de receptie. Bediening aan 

tafel. Er zijn tafels aanwezig voor 2 tot 8 personen.

Een elegant restaurant dat open is voor ontbijt, late lunch en 

diner. In de avond neemt de chef u mee op een culinaire reis 

door de smaken van de lokale keuken. Reservering verplicht 

bij de receptie.

Bars 

Lalezar

Een sfeervolle en karakteristieke bar in het centrum van het 

Resort en is de hele dag geopend.

In deze bar langs het zwembad van het hotel kunt u overdag 

terecht voor een verkwikkende pauze. Er zijn ook snacks 

verkrijgbaar.

Een bar gelegen in de tuin van het ‘Villagio’ en is overdag en 

’s avonds geopend. Er zijn ook snacks verkrijgbaar.

Overdag geopend voor een verfrissend drankje tussen het 

watersporten in of bij het luieren op het strand.

Inclusief: wijn, bier, sterke dranken, cocktails en softdrinks.
In Turkije ligt de minimale alcoholconsumptie leeftijd op 18 jaar.
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Voor de kinderen

 0-23 maanden: Club Med Baby Welcome. Wij 

verzorgen alles voor uw baby. Van een babybedje, 

speciale hoek in het restaurant waar u uw babyvoeding 

kunt klaarmaken. Er zijn zelfs buggy’s te huur.

 4-23 maanden*: Baby Club Med, een speciale ruimte 

voor kinderen van 4-23 maanden. Wandelingen, 

slaapliedjes, leer- en doespelletjes, muziek. Alle 

activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd van ieder 

kind, het seizoen en de omgeving van het Resort.

 4 maanden-7 jaar*: Oppasservice en Pyjama’s Club. 

Deze twee services stellen u in staat om van een 

romantische avond te genieten zonder u zorgen te 

maken over uw kleintjes, want op hen wordt goed 

gepast.

 2-3 jaar*: Petit Club Med, een speciale Club voor uw 

peuters in het teken van spelen, leren en verzorging. 

Onze medewerkers zorgen ervoor dat ze genoeg 

slapen, eten en houden ze bezig met leuke activiteiten.

 4-10 jaar: Mini Club Med, een ruimte in het teken 

van educatie en ontdekking. Denk aan spelletjes, 

zandkastelen bouwen, schminken, kooklessen, Clean 

Art Planet programma en ook verschillende sporten.

 11-17 jaar: Club Med Passworld, speciaal voor tieners 

zodat ze ongestoord met elkaar kunnen chillen, gamen 

Accommodatie

U kunt kiezen tussen het hotelgedeelte of de Villagio met bungalows. 

Er zijn verschillende comfortniveaus en type kamers. Sommigen met 

zicht op zee, andere op de tuinen en sommigen met terras of balkon. 

Komt u met uw gezin? Er zijn kamers met tussendeur beschikbaar en/

of familiekamers.

Watersporten: bepaalde data. Vraag ons of uw reisbureau naar meer informatie.

tussen de 25m2 
en 29m2 

2 volwassenen + 1 kind

30m2 2 volwassenen + 1 kind

twee kamers 
van 30m2

4 volwassenen + 2 
kinderen

27m2 2 volwassenen + 1 kind

60m2 2 volwassenen + 1 kind

58m2 4 volwassenen + 2 
kinderen

tussen de 54m2 
en 62m2 

4 volwassenen + 2 
kinderen

27m2 2 volwassenen

zee zijde

45m2 2 volwassenen + 2 
kinderen

26m2 2 volwassenen + 1 kind

twee kamers 
van 26m2

4 volwassenen + 2 
kinderen

twee kamers 
van 26m2

4 volwassenen + 2 
kinderen

26m2 2 volwassenen + 1 kind

twee kamers 
van 26m2

4 volwassenen + 2 
kinderen

16m2 1 volwassene + 1 kind

70m2 2 volwassenen + 2 
kinderen

 Blijf in vorm door de 

Healthy corner Club 

Med Spa Decléor*, 

Zen-zwembad

 Zeillessen

 Boogschieten 

 Greenfees*

 Waterskiën en 

wakeboarden, 

windsurfen, 

snorkelen, 

kajakken, stand up 

paddleboarden, 

vliegende trapeze

 Pilates

  Excursie Myra, 

ontdek Istanbul*, 

ontdek de Turkse 

keuken

 Duiken*

 Jetski/waterscooter*

 Fitness ruimte

 Strand toernooitjes

 Beachvolleybal

 Mini voetbal

 Waterpolo

Geniet van Club Med Palmiye

*Extra service met een toeslag – de rest is inbegrepen!
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