Turkije
Programmavoorstel Palmiye 4ψ
Palmiye is heerlijk gelegen aan de Turkse kust, op een uur
rijafstand van de stad Antalya, bij het Taurusgebergte. Dit luxe
Clubdorp biedt uitstekende restaurants, vele watersporten,
interessante excursies en enkele conferentiemogelijkheden.
Dag 1
Bij aankomst in Antalya wordt de groep verwelkomd door onze
G.O.’s. Na een rit van een uur, komt u aan bij het Clubdorp
Palmiye. U checkt in en er is aan het begin van de avond een
geprivatiseerd aperitief voor de groep georganiseerd bij de bar.
Na het aperitief geniet u van de heerlijke buffetten in het
restaurant. Gedurende de avond kan de groep de Club Med show
bezoeken en gaan de voetjes van de vloer in de Night Club!
Dag 2
De dag begint met een lekker ontbijt, waarna de groep verzamelt
bij een steiger van het Clubdorp, waar boten met hun bemanning
klaarliggen. De boten varen in de richting van Phaselis, een kreek
ten zuiden van Palmiye. Hier komt de groep omstreeks 11.15 uur
aan. U gaat met kleine bootjes aan land om de ruϊnes te bekijken
van deze archeologische plek. Daarna gaat de groep terug aan
boord en wordt er een heerlijke lunch geserveerd in buffetvorm.
Aansluitend varen de boten naar een andere kreek waar u kunt
zwemmen en snorkelen. Aan het einde van de middag keert de
groep terug naar het Clubdorp. Na een uitgebreid diner staat de
avond in het teken van het Club Med entertainment en de Night
Club.
Dag 3
Voor deze sportieve dag is een stevig ontbijt nodig! De groep
wordt ingedeeld en u kunt kiezen om buiten het Clubdorp te gaan
golfen of duiken. In het Clubdorp worden toernooien
georganiseerd, zoals waterpolo, beach volley, beach soccer en
jeu de boules. De teamspirit is vandaag erg belangrijk. De dag
wordt afgesloten met een gezellige Garden Party met barbecue.
Er is een schitterend uitzicht over zee en de avond wordt
opgeluisterd door lokale muziek en danseressen.
Dag 4
De ochtend van deze laatste dag is ter vrije besteding, zodat
iedereen van de groep nog kan genieten van alle faciliteiten die
het Clubdorp te bieden heeft. Na een uitgebreide lunch wordt er
uitgecheckt en staat de touringcar klaar om de groep terug naar
de luchthaven te brengen.
Vanafprijs per persoon € 900,- voor een all-inclusive verblijf,
transfer, vlucht, Garden Party en bootexcursie.

