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le Club
HER ŞEY DAHİL KIŞ TATİLLERİ

®KIŞ 2018-2019

YENİ TESİSLER

LES ARCS 
PANORAMA 4

aileler için Paradiski®

ALPLER
Fransa, İtalya, isviçre zirveleri

MAURİTİUS 
Huzur, lüks 
ve yenilikler

MALDİVLER Mİ 
MAURİTİUS MU?
Uzaklar şimdi çok yakın

ERKEN REZERVASYON
Kış tatillerinde %15 indirim 

Ne kadar erken o kadar iyi fiyat



Erken Rezervasyon ile 
daha iyi fiyat 

daha fazla avantaj

N 29

KIŞ 2018-2019
Hazır olun!

 ilk 3 gün açılış  
14 Mart

Kış tatillerinizde 
%15* indirim  
15 Ekim Son!

Erken
Rezervasyon

* İlgili koşulları www.clubmed.com.tr adresinde  bulabilirsiniz.



ÜCRETSİZ
KONAKLAMA*

KAYAK TATİLİ 
TESİSLERİNDE 

4 YAŞINA KADAR

Rezervasyonlarınızı 
Nişantaşı Abdi İpekçi acentamızdan 

www.clubmed.com.tr adresinden 
Yetkili seyahat acentelerimizden  

yaptırabilirsiniz 
0212 368 0 968

YAZ TATİLİ 
TESİSLERİNDE 

6 YAŞINA KADAR

ÜCRETSİZ
KONAKLAMA*

Ailelere özel tüm tekliflerimize 
şu adresten ulaşabilirsiniz: 

www.clubmed.com.tr/l/aile-tatilleri

* İlgili koşulları www.clubmed.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Küçüklere 
özel teklifler

AILENIZLE TATILIN KEYFINI 
ÇIKARABILECEĞINIZ 

CLUB MED FIRSATLARI:



Rezervasyonlarınızı 
Nişantaşı Abdi İpekçi acentamızdan 

www.clubmed.com.tr adresinden 
Yetkili seyahat acentelerimizden  

yaptırabilirsiniz 
0212 368 0 968

* İlgili koşulları www.clubmed.com.tr adresinde bulabilirsiniz.
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kış tatilinizi Club Med'de geçirin.

Pistlerde ya da kumsalda…
İster büyüleyici kayak pistlerinin merkezinde,  

ister turkuazın binbir tonunu sunan sıcak 
denizlerde, isterseniz de hayatın tadına 

varabileceğiniz Güney Avrupa'da... Club Med ruhu  
ve misafirperverliği her yerde daima yanınızda.

Eşsiz anları paylaşın:
Konakladığınız Tesiste gün boyu kayak yapın;  

herhangi bir kısıtlama olmadan yeni yıl partisini  
ailenizle birlikte kutlayın; tutkulu bir rehber 

eşliğinde gizli hazineleri, ayak basılmamış rotaları 
keşfedin; ilgilendiğiniz spor dalında GO'lar size 

koçluk yapsın;  
Mauritius Tesislerimizde aynı gün içinde farklı 

deneyimler yaşayın; değer verdiklerinizle  
vakit geçirerek ilişkilerinizi daha da güzelleştirin...

Bu yıl da Club Med’in her şey dahil paketleriyle bir 
kez daha büyülenmeye ve unutamayacağınız anılarla 

dolu deneyimler yaşamaya hazır olun.  
En çok da seçim yaparken zorlanacaksınız.

Önümüzdeki 

Sylvain Rabuel
Fransa, İsviçre, Benelüks ülkeleri

ve Avrupa-Afrika yeni pazarlar Genel Müdürü



Önümüzdeki 

Sylvain Rabuel
Fransa, İsviçre, Benelüks ülkeleri

ve Avrupa-Afrika yeni pazarlar Genel Müdürü

Finolhu Villaları

ANTALYA: 
PALMİYE 4 ,

VAATLERİN MEKANI

EN  
SEVİLENLER

MEDITERRANEAN
SEA

Antalya

Ankara

Istanbul

TURKEY

Palmiye

Toros eteklerinde sonsuz bir plaj 
ve kristal sular.. Zen havuz, gulet gezileri, 

geniş aktivite yelpazesi. Seçim yapmak 
zorunda değilsiniz her şey dilediğinizce..

Gölet etrafında iki a la carte 
gurme restoran
Hotel ve Villagio 2 açık büfe restoranımızın 
yanısıra her şey dahil formülünüzün içinde 
sunulan masaya servis Bosphorus ve Topkapı 
restoranları lezzet şöleninizi taçlandırıyor. 
Gün ve gece boyu snacking hizmetimizin yanısıra 
sabahın ilk saatlerine kadar açık kaçamak büfemiz 
ise gece klübümüzde kaybettiğiniz enerjiyi sizlere 
geri kazandırıyor.

Her şey dahilin en cömert hali! 
Palmiye, tüm aile bireylerinin 
beklentilerini karşılıyor.
Club Med’in en iddialı aile tesislerinden Palmiye, 
çam ve portakal ağaçları arasında, eşsiz çocuk ve 
genç kulüpleri, trapezden yelkene, su kayağından 
okçuluğa zengin spor aktiviteleri ekipmanları 
ve grup dersleriyle, tatilinizi doğa ile içiçe ve 
sınırsız kılıyor.  Yepyeni iki zen havuzu ile toplam 
6 havuz, 2 Spa merkezi ise tatilinde sakinliği tercih 
edenlerin hizmetinde.

2-17 yaş(1)çocuk kulübü 



Club Med'in İmzasını Attığı Hizmetleri Keşfedin
Bu derginin sayfalarını karıştırırken, Club Med’de 
geçirdiğiniz tatilleri eşsiz kılan çalışmalara attığımız 
imzaları keşfedin. Tüm hizmetlerimize şu adresten 
ulaşabilirsiniz: www.clubmed.com.tr/l/signatures

Özet

le Club — 03

ZİRVEDE MUTLULUK
Dağlarda kış tatiliniz

Paradiski® Destinasyonu

Yeni Tesisimiz: 
Les Arcs Panorama

En iyi Paradiski® tesisleri

Club Med'de büyüleyici kutlamalar

Ailece yarıyıl tatilleri

Her şey dahil pakete yönelik pratik 
kılavuz

ERKEN REZERVASYON
Kış tatillerinizde %15 indirim

HAYATINIZA GÜNEŞLİ BİR PARANTEZ AÇIN
Kışın kalbinde yaşanacak büyüleyici anılar

Büyük düello: Cefalù mu, Da Balaia mı?

Hint Okyanusu destinasyonları

Mauritius: Öncesinden çok daha farklı

Karayipler’den enstantaneler

2018 YAZ SÜRPRİZİ
Palmiye Otel 2 Haziran Açılıyor
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Aime La Plagne, Alpler



Zirvede
mutluluk

Derin bir nefes alın ve dört bir yanınızı saran 
mutluluğu hissedin.

Dünyanın en büyük kayak pistinde ilk kayak
deneyiminin verdiği heyecan...

Kayak sonrası ateş başında geçireceğiniz 
tatlı anlar... 

Yeni Les Arcs Panorama tesisindeki
büyüleyici manzaranın verdiği haz...
Kayak yaparak geçirilen bir yılbaşı 

tatilinin büyüsü...
En sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz 

mükemmel bir Şubat tatili molası...
Bir sonraki kış sporları tatilinizde 

Club Med ruhu esecek...

le Club — 05



PARADİSKİ® 
DESTİNASYONU

Les Arcs, Peisey-Vallandry, La Plagne. 
Dünyanın bağlantılı ikinci en büyük kayak 

bölgesinin kalbinde bu üç efsane ismi bir araya 
getiren Paradiski® benzersiz bir  

kayak deneyimi sunuyor. 
Mont Blanc dağının soğuk bakışları altında, 

bu sınırsız oyun alanının tadını çıkarın. 

©
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ÖZEL DOSYA 
PARADİSKİ®
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Sınırsız kayak

Sayısız sürprize 
ev sahipliği yapan bir tesis

Gün, bir telesiyejin tepesinden Mont Blanc ve 
Tarentaise vadisinin eşsiz panaroması ile başlıyor.
Dört bir yanı karla kaplı bu dağ ile baş başa 
kaldığınızda seçenekleriniz sınırsız.
Aiguille Rouge pisti yönünde: 3. 225 metrelik 
bir yükseklikten 7 kilometre boyunca hiç 
durmadan kayarak Avrupa'daki en önemli rakım 
değişimlerinden birini yaşayabilirsiniz.
Vanoise Express adlı eşsiz teleferik ile saatte 
45 km hızla Les Arcs kayak bölgesinden La 
Plagne kayak bölgesine birkaç dakika içerisinde 
geçebilirsiniz.
Ardından bir telesiyejle Chiaupe buzul dağının 
3.000 metreden yüksek zirvesine ulaşarak yeni 
maceralara merhaba diyebilirsiniz.

Kayakla geçen bir günün ardından biraz sıra dışı 
vakit geçirmeye ne dersiniz? Paradiski®, hem 
gençler hem de yetişkinler için çok sayıda sıra 
dışı etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Sizi 
bekleyen sayısız deneyimden sadece birkaçı:
  Arcs'ta dünyanın en büyük meşale kayağının 

büyüsüne kapılın
  Pist görevlileriyle sabahın erken saatlerinde 

yapılacak kayakla etkileyici bir deneyim 
edinin

  La Plagne 2100 4 Tesisimizden sadece birkaç 
adım uzakta gerçekleştirebileceğiniz hızlı 
sürüşün vereceği heyecanı yaşayın

  La Plagne'daki olimpik hız kızağı pistinde hız 
sınırlarını zorlayın

 Birlikte kar ayakkabısı ile gezmenin keyfini 
çıkarın

  Düzleştirilmemiş "NATUR" pistleri sayesinde 
tamamen güvenli bir şekilde pist dışında 
kayma deneyimini yaşayın

3
İSTASYON
Les Arcs
La Plagne
Peisey-Vallandry

425 km
işaretli pist 36 77 135 12

4
kızak pisti1

hız kızağı 
pisti

Küçük ipucu: 
Güneşten kesintisiz olarak 
faydalanmak için sabah Arcs 2000 
pistinde kaydıktan sonra, tüm 
öğleden sonra güneş alan Les 
Arcs 1600 ve 1800'e ya da Peisey-
Vallandry'ye geçin.

Zirvede bir araya gelin: 
Paradiski® tesisinde antrenman 
yapan pek çok şampiyonu 
görebilirsiniz Kim bilir? Belki de  
Vancouver Olimpiyat Oyunları 
Kayak Kros Beşincisi Enak 
Gavaggio'yu bile görebilirsiniz! 

23
1

kar parkları
slalom 
parkurları 

half-pipe 

le Club — 07

©LUDO_CHAUCHAIX-Rossignol

PİSTLERİN

%70'i

Ü Z E R İ N D E

2 000 M
R A K I M I N



LES ARCS PANORAMA 4  VE 5  ALANI
 AİLENİZLE BİRLİKTE "KAYAK YAPMAK İÇİN 

DOĞRU ADRES"

Dağ eteklerinin hemen yanı başında konumlanan, 
kolayca ulaşım sağlayabileceğiniz yeni Les Arcs Panorama Tesisimiz sizi tüm 

ailenizle birlikte hem sporun hem de konforun bir arada sunulduğu birinci sınıf 
bir deneyim yaşamaya davet ediyor. 

Teraslardan seyredebileceğiniz nefes kesen manzaralar tüm tatilinizi unutulmaz 
bir anıya dönüştürecek! 

Bu tesiste ilk kez tatil yapmak isteyenlerden biri olmak istiyorsanız rezervasyon 
açılış tarihi olan 14 Mart'ı kaçırmayın. 

YENİ

ARALIK 2018'DE AÇILIYOR

ÖZEL DOSYA
PARADİSKİ®
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4 aylıktan 17 yaşa(1) çocuk kulübü 

Mükemmel bir kaçış evi
•  Ayrıcalıklı bir konum: Çam ağaçlarının 

ortasında, 1.750 m yükseklikte,  
Paradiski® tesislerinin merkezinde yer 
alır

•  Birden fazla sayıda terastan 
seyredilebilen muhteşem Mont Blanc 
dağı ve Tarentaise vadisi panaroması

•  Vadinin kıvrımlı hatlarının 
vurgulandığı, tamamı taş ve camdan 
inşa edilmiş modern mimari

•  Mekanı çevreleyen ormandan ilham 
alınan iç mekan tasarımı

5 : alan sıcak dostlukların 
ve rafine lezzetlerin 
olmazsa olmazı
•  Oda servisli  lüks suit odalar
•  Konsiyerj hizmeti
•  Jakuzili 390 m² ısıtmalı panaromik teras 
•  Sıcak atmosfere sahip karşılama 

lounge’u  ve 18:00’de başlayan şampanya** 
sevisi

•  Bunların yanı sıra tüm 4  tesis 
hizmetlerine ve imkanlarına erişim

%100 spor ve dinlenmeyi 
bir arada sunan deneyim
•  Paradiski® hizmetleri kapsamında 

sunulan ve 4 aylıktan(1) itibaren 
çocukların kabul edildiği çocuk 
kulübü sayesinde mükemmel huzur ve 
dinlenme

• Hem çocuklar hem de yetişkinler için 
   kayak ve snowboard dersleri 
•  Bread & Co. aile restoranında eğlenceli 

ve interaktif akşam yemeklerinin yanı 
sıra günün her saati Gourmet Lounge 
terasında sunulan lezzetli yiyecekler

•  Baştan sona mutlu hissettirmeye 
adanmış bir mekan: Isıtmalı kapalı 
mekan havuzu, CINQ MONDES 
tarafından işletilen Club Med Spa*, 
fitness ve vücut geliştirme salonu, 
sauna, hamam, açık hava jakuzisi

          Erken Rezervasyon ile 
bir hafta her şey dahil kişi başı 
7.176¨ 'den başlayan fiyatlar

* Ekstra.
** Fazla alkol tüketimi sağlığınız için zararlıdır, lütfen aşırıya kaçmadan tüketin.
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ÖZEL DOSYA
PARADİSKİ®

PARADİSKİ®: ZİRVEDEKİ AİLE 
TESİSLERİMİZ

Test edildi ve onaylandı!

Peisey-Vallandry

10 — le Club



Nerede? 1.600 m rakımda, dağların 
eteklerinde,Vanoise Express teleferiğine 
birkaç adım uzakta.
Ne beklemeliyim? Huzur ve 
dinginliğin bir arada sunulduğu, taş 
ve ahşaptan tasarlanmış, dağların 
eteklerinde konumlanmış bir sığınak.
Ne gibi ayrıcalıklar var? 
Geniş ve ısıtmalı kapalı mekan/açık 
hava havuzunda dinlenebilir veya Carita 
tarafından işletilen Club Med Spa'dan** 
faydalanabilirsiniz.
Kiminle gidebilirim? Tüm küçük 
aileler için ideal.

Peisey-Vallandry 4

"Çok güzel bir tatil köyü.
Tatil köyü alanı oldukça büyük ve 
uçsuz bucaksız kayak pistlerinin 
yakınında bulunuyor. Spesiyal 
lezzetler sunan restoranlar bile bu-
raya tekrar gelmek için tek başına 
yeterli."
Nathalie H, 23/02/2017

"Ailece tatil için harika. 
(...) kulübün sahip olduğu sıcak ve sa-
mimi ortam sizi çok kısa sürede içine 
alıyor ve kalbinizi kazanıyor! Pistlerde 
dönüşler çok güzel, kendinizi gerçek-
ten tatilde hissediyorsunuz! (…)"
Sébastien M, 21/02/2017  

"Mükemmel bir kulüp(…)  
Ergenler için çok başarılı animatörleri 
olan bir Club Med tesisi (...), 
kayak için çok iyi bir bölge ve 
tatilimizi geçirdiğimiz hafta boyunca 
tüm restoranlar oldukça başarılıydı."
Theocr7, 03/01/2017

Nerede? 2000 m rakımda, kayak 
pistlerinin yanı başında.
Ne beklemeliyim? Odalardan 
salona ve barlara kadar mükemmel  
bir konfor. 
Ne gibi ayrıcalıklar var? 
Pist manzaralı terasta güneş  
eşliğinde güzel bir mola verebilirsiniz. 
Kiminle gidebilirim? Tüm aileniz  
ve arkadaşlarınızla.

La Plagne 2100 4
Nerede? 2.100 m rakımda, pistlerin 
hemen yanı başında, Mont Blanc’in tam 
karşısında. 
Ne beklemeliyim? Modern 
bir mimari, dekorasyon ve zarif 
tasarım ile sağlanan, kendinizi iyi 
hissedebileceğiniz mükemmel bir 
atmosfer.
Ne gibi ayrıcalıklar var? 
Hamamda rahatlayabilir ya da kar 
scooter’ı** ile heyecanlı dakikalar 
yaşayabilirsiniz.
Kiminle gidebilirim? Ergen 
çocuklarınız bayılacak!

Aime La Plagne 3

2-17 yaş(1)çocuk kulübü 4-17 yaş(1)çocuk kulübü 2-17 yaş(1)çocuk kulübü 

PEİSEY-VALLANDRY'DE 
BULUNAN 4 OTEL 

ARASINDA 1 NUMARA*

Arcs Extrême Tesisi 3  sadece yetişkinlere özeldir ve tamamen 
yenilenmiş olup sizlere spor ve eğlencenin bir arada sunulduğu mükemmel 
bir tatil vaat etmektedir. 

ÇİFT OLARAK MI, ARKADAŞLARLA MI GİDİLİR?

MACOT-LA-PLAGNE'DE 
BULUNAN 26 OTEL 

ARASINDA 1 NUMARA*

MACOT-LA-PLAGNE'DE 
BULUNAN 26 OTEL 

ARASINDA 2 NUMARA*

* Sıralama, TripAdvisor web sitesinden 15/01/2018 tarihinde alınmıştır.
** Ekstra.

          Erken Rezervasyon ile 
bir hafta her şey dahil kişi başı 
6.348¨ 'den başlayan fiyatlar

          Erken Rezervasyon ile 
bir hafta her şey dahil kişi başı 
4.462¨ 'den başlayan fiyatlar

          Erken Rezervasyon ile 
bir hafta her şey dahil kişi başı 
4.922¨ 'den başlayan fiyatlar

le Club — 11



YILBAŞI TATİLİ SİZİ ARTIK 
ŞAŞIRTAMAZ MI?

Noel tatilinin büyüsü çok mu uzak geliyor? 
Gözlerinizi kapatın, artık Club Med'desiniz. 

Bembeyaz kar manzaraları, kayak ve 
yemek masalarından alacağınız zevkle büyülü  

dakikalar çok yakınınızda. 
İster beş yıldızlı ziyafetler isterseniz de havai fişek 

gösterileri... Her an büyülenmeye hazır olun. Burada 
hiçbir şey için endişelenmenize gerek yok. 
Burada sadece ailenizle bir arada olmanın 

keyfine varacak ve çocuklarınızın gözlerinde 
parıldayan yıldızları sayacaksınız. 

12 — le Club



Yaşam tarzı danışmanlığı yapan 
Sandra (@jesussauvage), kocası 
ve 3 çocuğu ile Chalets 
de Valmorel'de uyandıktan 
sonra hissettiklerini anlatıyor.

Bu seneki Yılbaşı Gecesi  
kutlamaları gerçekten sıra dışıydı. 

Restorandan çıkar çıkmaz parti 
başladı. Animasyonlar ve şovlar tüm 
aile için mükemmel bir sürpriz oldu. 

Şalemize dönüşte balkonumuzdan 
havai fişek gösterisini adeta bize 

özel yapılıyormuş gibi hayranlıkla 
izledik. Büyüleyici bir andı. 

24 ARALIK

16:30 
Büyüleyici bir an. 

Bazen kızak, bazen motorlu kızak, hatta 
bazen helikopter*... Noel Baba Club Med'e 

gelirken her zaman unutulmaz 
bir giriş yapmayı seviyor. 

19:00 
Noel Elfleri ile kaldıracağınız kadehlere 

eşlik eden gurme aperitifler.

20:30 
Masalar zarif bir 

şekilde süslenir ve Noel ziyafeti tüm 
lezzetiyle başlar.

22:30 
Artık büyülü ortamda 

şov zamanı!

NOEL GÜNÜ 

08:00-12:30 
Lezzetli bir Noel kahvaltısı için uyanma 

zamanı... 
Zamanlama keyfinize kalmış! 

17:00 
Artık çocuklar için hediyelerini açma 

vakti. Şaşkınlık ve mutluluk çığlıklarına 
hazır olun!

31 ARALIK

19:00
Kutlamaların başlangıcı. 

Yeni yılın şerefine kadehlerinizi 
tokuştururken kokteylleri ve kaz 

ciğerlerini paylaşın.

20:30 
Yemek zamanı! Ayın 31'inde sunulan  

eşsiz lezzetle yılın son yemeğini 
mükemmel bir ziyafete dönüştürür. 

22:00 
Club Med'de hem büyükleri 

hem de küçükleri büyüleyecek 
mükemmel bir şov ile eski yılı 

uğurlar, yeni yılı karşılarız. 

ve Gece Yarısı 
5, 4, 3, 2, 1… Mutlu Yıllar! 

Yeni yıl havai fişekler* eşliğinde ve 
şampanya şelaleleriyle** birlikte tüm 

güzelliğiyle başlar.

00:15 
Her dilde tutulan dileklerin ardından, 

parti zamanı!

PROGRAM*

Valmorel 4  tesisindeki Noel 
tatilleri sırasında Alain, Danielle 
ve torunları Julia 

Çam ağacı, dekorasyon, 
şovların büyüsü... 

Hepsiyle gerçekten Noel 
atmosferine kapıldık.

Noel Babanın kızağıyla 
gelişi ise muhteşemdi. En az 

çocuklar kadar 
yetişkinlerin de gözlerini 

kamaştırdı.

Ocak ayı ilk 3 hafta kar garantisinden 
faydalanabilirsiniz. Kar yağmaz ise 

değişiklik yapabilirsiniz. 

Daha ayrıntılı bilgi için: 
www.clubmed.com.tr

Kar tanelerini bile
şansa bırakmıyoruz.

N 47

* Programda yıla veya tesise göre bazı değişiklikler yapılabilir.
** Fazla alkol tüketimi sağlığınız için zararlıdır, lütfen aşırıya kaçmadan tüketin.
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YARIYIL TATİLLERİ:  
AİLENİZLE BİRLİKTE 

GEÇİREBİLECEĞİNİZ TATİLLER İÇİN 
UYGUN TESİS 
SEÇİMLERİMİZ

Grand Massif Samoëns Morillon 4

Tüm aileniz ve sevdikleriniz 
için koza tasarımı.
Dağların eteklerinde bulunan, kartal yuvasını 
andıran bu şık ve modern atmosferde tüm aile koza 
tasarımlarından keyif alacak.
360° zirve manzarası sizi adeta kayağa davet ediyor. 
Grand Massif tesisinde hem çocuklar hem de 
yetişkinler düşünüldü. 
Kimileri ısınmak için hamamı tercih ederken kimileri 
ısıtmalı havuzları tercih ediyor. Her zaman olduğu gibi 
herkes istediği hizmetten faydalanıyor. 

•  Grand Massif Tesisi: 2'si 1 arada tesis ve 265 km'lik 
pistler

• Rakım: 1.600 m

4 aylıktan 17 yaşa(1) çocuk kulübü 
• Panaromik manzaralı Skyline Gourmet Lounge 
•  Çocukların ebeveynlerini akşam yemeğine davet edebildiği  

Bread & Co. aile restoranı
• Club Med Spa* by Carita ile sağlığınıza ayrılan 600 m² alan

AVANTAJLARI:
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Erken Rezervasyon ile 
bir hafta her şey dahil kişi başı 
10.120¨ 'den başlayan fiyatlar



Val Thorens Sensations 4  

Genç yetişkinlerle birlikte 
konaklayabileceğiniz, 
Avrupa'daki en yüksek tesis.
Genç çocuklarınızla, çift olarak ya da 
arkadaşlarınızla birlikte vadiye hakim ve pistlerin 
dibinde konumlanmış bu tasarım adasında 
ağırlanırsınız.
Sensations tesisinden en iyi şekilde faydalanabilmek 
için: Dünyadaki en geniş kayak alanlarından biri 
olan 3 Vallées'i seçin.
Kayağın ardından akşam yemeği de göz alıcı bir 
mükemmelliğe sahiptir. Ziyafet menüsü yıldızlı şef 
Edouard Loubet'nin imzasını taşır ve Epicurious 
Gourmet Lounge’da servis edilir.

• 3 Vallées Tesisi: 600 km'lik pist
• Rakım: 2.300 m

Serre-Chevalier 3

Tüm ailenizle birlikte 
güneşli pistlerde 
kaymanın tadını çıkarın. 
Hayatın sonuna kadar tadının çıkarıldığı, tama-
mı taş ve ahşaptan inşa edilmiş sıcak bir dekor 
eşliğinde Güney Alpler'desiniz. İster başlan-
gıç seviyesinde olsun isterse profesyonel... 
Burada kaymak, tüm kayak tutkunları için 
bir zevktir. Kayak zevkini paylaşmak için, 
ailenize özel* planlanan kayak derslerinin 
tadını çıkarabilirsiniz. Kayak dönüşü ken-
dinizi tamamen bırakıp rahatlamanız için sizi  
Payot tarafından işletilen Club Med Spa'ya*da-
vet ediyoruz.

• Kapalı alanda tırmanma duvarı
• Kar üzerinde dağ bisikleti*
• Tadım* atölyeleriyle şarap mahzeni**

AVANTAJLARI:

•  Efsanevi Luc Alphand pisti
•  Deneyimli bir rehber eşliğinde pist dışında kayak deneyimi
• Isıtmalı kapalı mekan havuzu

AVANTAJLARI:

"Şarap mahzeninde, 
dostane bir atmosferde küçük gruplar 
için tadım etkinlikleri düzenliyoruz. 

Tüm dünyadan 
gelen şaraplar, organik şaraplar, 

Bordeaux şarapları... 
Sizin favoriniz hangisi? 

Akşam yemeği için şarabınızı ayırtın*!"

Epicurious Şarap Mahzeni Müdürü 
Samuel 

Kayak ya da yürüyüş yapmak istemeyenler için
Sadece Tesisin sunduğu hizmet ve imkanlardan mı faydalanmak istiyorsunuz? Ya da Tesisi yavaş yavaş kendi hızınızda mı 
keşfetmek istiyorsunuz? 
Kayak veya yürüyüş içermeyen paketlerimizi keşfedin: Min.7 gece konaklamalarda kişi başına 690¨ indirim***

FAYDALI BILGILER

4 aylıktan 17 yaşa(1) çocuk kulübü 

* Ekstra. ** Fazla alkol tüketimi sağlığınız için zararlıdır, lütfen aşırıya kaçmadan tüketin. 
*** İlgili koşulları www.clubmed.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

• Serre-Chevalier: 250 km'lik pist
• Rakım: 1.400 m

Erken Rezervasyon ile 
bir hafta her şey dahil kişi başı 
8.510¨ 'den başlayan fiyatlar

Erken Rezervasyon ile 
bir hafta her şey dahil kişi başı 
6.486¨ 'den başlayan fiyatlar
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CLUB MED'İN, KIŞ SPORLARI  
İÇİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNE 

YÖNELİK PRATİK KILAVUZ

  Tüm detaylar organize edilerek her türlü destek sunulur
  Böylelikle birinci günden itibaren tatilinizin tadını 
çıkarmaya başlayabilirsiniz

  İnternet üzerinden sunulan "Kolay Varış"** hizmeti 
sayesinde, siz geldiğinizde spor malzemelerinden çocuk 
kulübü rezervasyonlarına kadar her şey hazırlanmış olur

** Kolay Varış = Varış işlemlerinizi kolaylaştırır

  Cumartesi günleri yaşanan trafik sıkışıklığından kaçmak 
isteyenler için 
pazar günü başlayıp pazar günü biten konaklama
 Doluluk olmaması durumunda boş tarihlerde de   

   konaklama mümkündür

0 SINIRLAMA 

0 BEKLEME 

0 STRES%100
HER ŞEY DAHİL 
 Tesise ulaşım hizmeti
  En güzel kayak bölgelerinde 
konaklama imkanı

 Gurmelere özel yiyecekler, 
  atıştırmalıklar ve içecekler
  Ski Pass
 ESF tarafından sunulan kayak dersleri
 4 yaştan 17 yaşa çocuk kulübü
  Kayak sonrası: spor ve dinlenme 
tesisleri, hem gençlere hem 
yetişkinlere yönelik partiler ve 
animasyonlar

 Tüm vergiler ve seyahat iptal sigortası

+

+

HER ŞEY DAHİL PAKETİ

Biliyor muydunuz?
Müsaitlik durumuna göre tüm Club Med Tesislerimizde her şey dahil 
deneyimini yaşamak için kısa süreli konaklama yapabilirsiniz.

Hafta sonu için 
kayak tatili 
planlayın. 

N 64

* Ulaşım ile birlikte konaklamanızın bir parçası olarak.
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BİLGİLENİN, HAZIRLANIN

CLUB MED SCAN 
UYGULAMASIYLA 

SANAL BİR DENEYİM EDİNİN 

Club Med tesislerimiz 
hakkında  
3 adımla  

daha fazla bilgi edinin:

1 Club Med Scan'i 
indirin
Apple Store ve Google 
Play'de ücretsiz olarak 
edinebilirsiniz

Uygulamayı 
başlatın 
ve bu logoyu 
taşıyan resimleri 
tarayın 

2

Club Med'in  
sunduğu her şeyi  
keşfedin
Sanal turlar, fotoğraflar, 
videolar, en son haberler 
ve faydalı bilgiler  

3
CLUB MED SCAN 
UYGULAMASI İLE  

RESMİ TARAYIN
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KIŞ 2018-2019
HAZIR OLUN!

14 MART 2018'DEN İTİBAREN, 
KIŞ TATİLLERİNİZDE %15* İNDİRİM

NE KADAR ERKEN O KADAR İYİ FİYAT

Kani, Maldivler
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Erken
Rezervasyon

14, 15 ve 16 Mart 2018 
sınırsız 3 günün* tadını çıkarın

Bu fırsattan ilk 
faydalananlardan olmak istiyorsanız 

şimdiden tatiliniz için herhangi bir 
taahhüt olmadan, ücretsiz olarak 

ön rezervasyon* yapabilirsiniz:
0212 368 0 968

(Standart arama ücreti)

www.clubmed.com.tr

Club Med Seyahat Acenteleri veya İş Ortakları
* İlgili koşulları www.clubmed.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Havana, Küba 

Karayipler'de bir mola verin
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Vieille ville de Cefalù, Sicilya

Columbus Adası, Bahamalar
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Hayatınıza güneşli bir 
parantez açın 

Kışın soğuk günlerinde her şeyi unutup rahatlamanızı 
sağlayacak o konforlu sıcaklığı ararsınız. 

Aradığınızı, Cefalù'nun eski şehir merkezinde  
güneşli bir günde yürürken,

Da Balaia’nın golf sahalarında,
Mauritius lagünlerinin turkuaz renkli sularında,
nefes kesici Karayip denizinin derinliklerinde,

Hindistan’ın baş döndüren renkli 
pazarlarında bulabilirsiniz.

Aradığınız, dünyanın dört bir köşesinde 
Club Med'in sizi beklediği her yerde. 

Durmayın, aradığınız şeyin peşinden gidin!

Punta Cana, Dominik Cumhuriyeti
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SİCİLYA/PORTEKİZ
GÜNEŞ ALTINDA DÜELLO

Kış tatiliniz için iki  
beklenmedik destinasyon.

Büyüleyici bir tatil için sayısız 
özelliğe sahip iki bölge. 

İkisi de sizi cezbetmek için elinden geleni  
ardına koymuyor. 

Acaba hangisi kalbinizi çalacak? 

Falezlerin eteklerinde, Da Balaia

Cefalù eski şehir merkezi
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Konaklamanız sırasında kendinize 
4 günlük bir Lizbon kaçamağı 
hediye etme fırsatından faydalanın. 
Tesiste konaklamanızdan önce ya 
da sonra, simgesel değer taşıyan 
Belem, Baixa ya da Alfama 
mahallelerinde yürüyüşe çıkın ve 
hem modern hem de olağanüstü 
bu şehri keşfedin.

GÜZERGAH DIŞI

Cefalù’da 5  konaklamadan önce 
ya da sonra 4 günlük bir kaçamak 
için güneye, Ibla'ya gidebilirsiniz. 
Eski bir manastırdan otele 
dönüştürülen tesiste geceleyin, 
Arezzo di Trifiletti sarayını ve 
eski şehir Noto'yu ziyaret edin. 
Barok döneminin izlerini taşıyan 
Sicilya’nın hazinelerini keşfedin.

Sicilya'nın kuzeyinde yer alan 
bu tesis kayalık bir burunda 
konumlanmış olup 180° Cefalù 
eski şehir merkezi ve Akdeniz  
manzarasına sahiptir.

MANZARA

Portekiz'in en güneyinde 
bulunan Algarve'a hoş geldiniz. 
Büyük ve güneşli bir bahçeyi 
andıran bu bölgede tesisimiz, sizi 
Atlantik manzarasına hakim, kızıl 
topraklı falezlerin tepesinde 
ağırlıyor.

TATLAR VE LEZZETLER

Arancini, caponata, pesto 
rosso, burrata… Öğle yemeğinde 
taze ve gurmelere özel menülerin 
tadını çıkarın; akşamları ise 
Palazzo Gourmet Lounge'un 
barok dekoru eşliğinde yıldızlı 
şef Andrea Berton imzalı seçkin 
akşam yemekleriyle ziyafete 
katılın. 

Pilavlı ahtapot, Morgadinho, 
balıklı  Cataplana. İki 
restoranımız yöresel spesiyalleri 
ön plana çıkarmaktadır. 
Herhangi bir gezi* veya golf 
programının ardından geç 
öğle yemeği yiyebilir ve bebek 
köşesinde bebeğinize yiyecek 
hazırlayabilirsiniz.

Ayakkabılarınızı giyin ve 
Madonies parkını keşfe çıkın.  
Kuzey yürüyüşü, gece yürüyüşü 
veya sağlık amaçlı yürüyüşler... 
Hangisini seçerseniz seçin 
profesyonel rehberlerimiz 
bölgeyi keşfetmenize yardımcı 
olacak sayısız fikirle size eşlik 
etmeye hazır!

ETKİNLİKLER

Tesise 30 dakika mesafede 
30'dan fazla golf sahası 
sayesinde Da Balaia, bu sezon 
Avrupa'da bulunan en iyi golf 
destinasyonlarından biridir. 
Profesyoneller tarafından 
sunulan dersler dahildir ve 
ders hazırlıkları için size bir 
konsiyerj tahsis edilir.

 Mart ayından Ocak ayının başına kadar yılda 10 ay açık 

 Yıl boyunca yumuşak iklim hakim

 CINQ MONDES tarafından işletilen deniz manzaralı Club Med 
Spa*, ısıtmalı ana havuz, Konsiyerj Keşif Programı*, 

kişisel koç imkanına sahip fitness okulu ve tenis okulu

 Çift olarak, arkadaşlarla ya da ergen çocuklarınızla konaklamak 
için ideal  

 Şubat ayından Kasım ayının başına kadar yılda 9 ay açık 

 Yılın 300 günü güneşli

  CINQ MONDES tarafından işletilen Club Med Spa*, ısıtmalı 
havuz, trapez, fitness, golf ve tenis okulu

  Çift olarak katılan misafirlerimiz ya da 4 aylıktan(1) itibaren 
çocukların kabul edildiği Çocuk Kulübü sayesinde çocuklu 
Aileler için ideal

GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR:

CEFALÙ 5  / DA BALAİA 4
Sicilya Portekiz

YENİLİKLER YENİLENENLER

* Ekstra.
(1) İlgili koşulları www.clubmed.com.tr adresinde  bulabilirsiniz.

Erken Rezervasyon ile bir hafta her şey dahil kişi başı 
5.198¨ 'den başlayan fiyatlar

Erken Rezervasyon ile bir hafta her şey dahil kişi başı 
4.002¨ 'den başlayan fiyatlar
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Gökyüzünden Mauritius 

Gökyüzünden Maldivler 

Maldivler, Mauritius, Seyşeller ve Réunion...
Kartpostal gibi manzaralar 

ve eşi benzeri olmayan deneyimler için 
Hint Okyanusu’nun incilerine kısa bir gezi... 

HİNT OKYANUSU 
DESTİNASYONLARI

Manta Vatozu
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Seyşeller ve Réunion
Mauritius Tesisimizde 
Unutulmaz Kaçamaklar
Seyşeller Kaçamağı (3 gece/4 gün): 
Başkent Victoria'nın göz alıcı sokaklarını 
keşfettikten sonra, muhteşem deniz yatağını 
görmek için cam tabanlı bir tekneyle geziye 
çıkın. Ardından, Mai vadisini** keşfetmek üzere 
Praslin adasına devam edin ve dünyanın en büyük 
deniz cevizi ormanında gezinin.

Réunion Kaçamağı (3 gece/ 4 gün): 
Ermitage lagününün sıcak sularına dalıp deniz 
altındaki doğal hayatı ve bitki örtüsünü keşfedin. 
Ardından bir mağara bilimciyle lav tünellerinden 
geçin. Réunion'un bu doğa harikası hazinelerini 
görmek için başladığınız geziyi  Mafate, Salazie 
veya Cilaos volkanik** dağlarının muazzam 
manzaralarıyla sonlandırın.
** UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.

Maldivler 
Okyanus üzerinde bir hazine
Düzinelerce mercan adası ve el değmemiş 
plajlarıyla, Maldiv takımadaları dünyanın 7 
harikasından biridir.
Kani Tesisi 4  ve Finolhu Villaları’nda 
konaklayarak bu güzelliği bir deniz uçağıyla* 
havadan gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca bu küçük 
cennetin en güzel dalış noktalarından olan 
Maradhoo adasını, Manta noktasını ya da Ari 
mercan adasını keşfedebilirsiniz. Gözlerinizi iyice 
açın: Manta vatozu, çotira ve zararsız balina 
köpek balıkları size muhteşem bir bale gösterisi 
sunmaya hazır.
* Ekstra.

Mauritius
Maceralar Diyarı
Paris ve Mauritius arasında gerçekleştirilen 
sayısız direkt uçuştan birinde yerinizi ayırtın. 
Sadece 3 saatlik zaman farkıyla su sporları 
cennetine varabilir, rüya gibi plajlara  ve kristal 
berraklığında lagünlere ulaşabilirsiniz. 
2 Tesisimiz de adanın doğal güzelliklerini 
keşfetmeniz için ideal başlangıç noktalarıdır. 7 
farklı renkli toprakla çevrelenmiş mükemmel 
doğa örtüsünü görmek için Chamarel'e gidin. 
Büyüleyici şelalelerine hayran kalacaksınız! 
Ardından, Morne Brabant dağının muazzam 
silüetini görene kadar yola devam edin.

2020 YILINDA SEYŞELLER’DEKİ YENİ TESİSİMİZİN AÇILIŞINDA SİZLERİ GÖRMEK ÜMİDİYLE

Finolhu Villaları

Chamarel Şelaleleri

Mafate Dağı, Réunion

Praslin Adası, Seyşeller

YENİ
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Adanın kuzeyinde bulunan Grand Baie'deki 
uçsuz bucaksız beyaz kum plajda yepyeni bir 
Tesis ile karşılaşacaksınız. Bizi takip edin… Parlak 
renkli binalar yerinde dursa da tesis tamamen 
yeniden tasarlandı ve yenilendi. 
Bir binadan diğerine geçtiğinizde ortam tamamen 
değişecek ve böylelikle aynı gün içerisinde 
birden fazla farklı deneyim yaşayabileceksiniz. 
Yetişkinlerin kullanımına sunulan  
Zen Alanının huzurlu ve sakin ortamında 
dinlenmenin tadını çıkarırken, ayaklarınızı 
yeni sonsuzluk havuzuna daldırıp turkuaz ufku 
seyredebilirsiniz. Çocuklarınızla vakit geçirirken 
Aile alanınındaki yepyeni su oyunlarıyla 
eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

•  Tropikal huzur sunan bir kaçış noktası olarak 
tasarlanıp tamamen yenilenen Spa*

•  Birbirine bağlanan yeni Superior odaların zarif 
tasarımı

•  Aile ve Zen olmak üzere iki yeni havuz
•  Yeniden tasarlanan ana restoran ve yeni bir 

Gourmet Lounge

YENİLİKLER:

%100 Zen ortamına sahip Yeni Spa
3 boyutlu görüntü, sözleşmesiz 

MAURİTİUS: 
LA POİNTE AUX CANONNİERS 4 ,

RÜYA GİBİ LAGÜNLER 
VE DEĞİŞİM RÜZGARLARI

Eylül 2018'den itibaren 
rengârenk bir Mauritius deneyimi 

sunacak yepyeni bir tesis.

YENİLENENLER
VE YENİLİKLER

 Ana restoranın yeni tasarımı 
3 boyutlu görüntü, sözleşmesiz 

4 aylıktan 17 yaşa(1) çocuk kulübü

* Ekstra.

La Pointe aux Canonniers

Hint
Okyanusu

Mauritius

Erken Rezervasyon ile bir hafta her şey dahil 
kişi başı 5.888¨ 'den başlayan fiyatlar
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Le Blue Alma Gourmet Lounge
3 boyutlu görüntü, sözleşmesiz

Acıktınız mı? Ayaklarınız kumda, nefes kesen 
manzarayı seyrederken Blue Alma Gourmet 
Lounge'da Mauritius mutfağının en saklı 
lezzetlerini keşfedebilirsiniz.
Son olarak, burada her şey yeni gibi görünse de 
aktiviteler tarafında hiçbir şey değişmedi:  Su 
kayağı ve yelken gibi seçeneklerle daima su 
sporları cennetinde olduğunuzu hissedersiniz. 

Club Med 
La Plantation d’Albion 5  

Tek vaat: Ayrıcalık
Kendinizi adanın batı kıyısında koruma 
altındaki koyun kalbinde  yemyeşil bir vahşi 
doğa manzarası eşliğinde sakinleşeceğiniz bir 
huzur cennetinde bulacaksınız.
Kayalıkların üzerindeki Zen alanı sonsuzluk 
havuzu, CINQ MONDES tarafından işletilen Club 
Med Spa'nın* sahip olduğu okyanus manzarası, 
berrak su üzerinde yarı saydam ışık oyunları, 
trapez seansları ve ilgili G.O® servisi başta olmak 
üzere burada bulunan tüm tesisler ve sunulan tüm 
hizmetler hem samimi hem de ayrıcalıklıdır.
Tesisiniz verdiği tüm sözleri tutuyor… Bağlantılı 
özel Villalarda sofistike bir hayata adım atmaya 
ne dersiniz? 

•  Antrenman sahası, Pitch & Putt ya da 
antrenmana özel tümsek ve çukurlar dahil 
olmak üzere Golf tesislerine erişim imkanı

•  Deniz manzaralı terasa sahip, 
spesiyal lezzetler sunan "Le Phare " 
restoranı

•  Servis 5  ve kahvaltı her sabah odada 
sunulur 
 

AVANTAJLARI:

2 yaştan 17 yaşa(1) çocuk kulübü 

ADANIN BATISINDA DA YENİLİKLER VAR

Yeni Superior oda
3 boyutlu görüntü, sözleşmesiz 

 Ana restoranın yeni tasarımı 
3 boyutlu görüntü, sözleşmesiz 
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4 aylıktan 17 yaşa(1) çocuk kulübü 

Karayipler’deki üç tesisimizden 
birinde rezervasyon yaptırarak 

eşsiz deneyimler yaşayın ve yaşadıklarınızı 
müşteri deneyimlerinde anlatın. 

KARAYİPLER’DEN 
ENSTANTANELER

Mutlak huzur
Oasis Zen’de yetişkinlere ve sağlıklı 
yaşama ayrılmış bir alana adım atarsınız. 
Sonsuzluk havuzunda sakince 
dinlenmek, sessiz plajın beyaz 
kumları üzerinde uzanmak ya da 
Hibiscus bar'da taze sıkılmış meyve 
sularını tatmak... Dinlenmenizi 
sağlayacak her şey sizi bekliyor. 
Mahremiyeti doruklarda yaşamak 
isterseniz teraslı geniş bir Deluxe Zen 
odası tercih edebilirsiniz. 

Benim için Punta Cana'da golf 
oynamak eşsiz bir deneyim.
Tesise 20 dakika mesafede dünyanın 
en iyileri arasında yer alan 3 adet 
golf sahası bulunuyor! G.M®'ler deniz 
kenarında toplamda 20'den fazla 
deliğin tadını çıkarabiliyor. Üstelik 
golf konsiyerj hizmetiyle  sadece 
vuruşlarınıza odaklanmanız yeterli! 

Herkes için cennet
Tüm ailenizin bir arada eğlendiği, mavi 
lagünler ve hindistan cevizi ağaçları 
arasında bulunan, 600m uzunluğunda 
bir plaj hayal edin. Ne yapmak istersiniz? 
Cirque du Soleil'in sunduğu Club 
Med CREACTİVE aracılığıyla ailenizle 
birlikte akrobasi yapmak mı, devasa 
ana havuzun kenarında dinlenmek mi 
yoksa  rüzgar sörfü ile uzaklara gitmek 
mi? Evet, cennetin tanımı bu olmalı. 

Dominik Cumhuriyeti 

Punta Cana 4  ile Alan 5

Philippe 
Cruise Üretim Müdürü

Polo
G.O® golf
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Erken Rezervasyon ile 
bir hafta her şey dahil kişi başı 
3.680¨ 'den başlayan fiyatlar
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Doğanın kalbinde macera
Benzersiz bir doğal hayatı ve bitki 
örtüsünü keşfetmek için ideal yerdesiniz. 
Yunuslar ve su kaplumbağaları ile 
kafa kafaya yüzebilir, mangrov veya 
yağmur ormanlarında büyüleyici geziler 
yapabilirsiniz.
Üstelik bu macerada, bölgede bulunan 
sayısız Maya medeniyeti kalıntısı da 
size eşlik edecek.

Her an bir şeylerden zevk 
almak mümkün
Cancún'da sıkılmak neredeyse imkansız. 
Dalgalarla dans etmek mi istiyorsunuz? 
Su kayağı yaparak lagünün berrak 
sularını keşfedin. Çocuklarınızla güzel 
vakit geçirmek mi istiyorsunuz? 
Hep birlikte yeni aile havuzuna atlayın. 
Tüm bu faaliyetlerin ardından biraz 
acıktınız mı? Denize nazır bir ortamda 
Meksika yemeklerinin tadına bakmak 
için tamamen yenilenmiş Taco Arte 
Beach Lounge'u ziyaret edin.

Ardından uzun yıllardır 
uğramadığımız iki ülkeyi 
keşfetmek üzere Panama, San 
Blas adalarına ve Kolombiya, 
Kartagena'ya doğru yola 
koyuluyor.

G.M®'lerin 5  Alan keşfinden sonraki 
ilk izlenimi buranın adeta bir huzur 
cenneti olduğu yönündeydi. Bu 
özel alan çok güzel bir atmosfere 
sahip ve tamamen yeni. Kendini 
adamış bir ekip ve sunulan özel 
konsiyerj hizmeti ile tüm dikkatler 
üzerinizde! Tüm isteklerinizi 
karşılayarak konaklamanızın kesintisiz 
bir ayrıcalıklı anlar bütünü olması 
sağlanıyor. 

Club Med 2 5  Cruise'a biniş
Bilinmeyen yerlere yelken açın

Club Med 2'de yerinizi alın! 
Önümüzdeki kış gemimiz 
Karayipler’e dönüp yoluna Güney 
Amerika'dan, Kosta Rika  ve 
Venezuela  üzerinden devam 
ediyor.

Meksika 

Cancún Yucatán 4  ile Alan 5

2 yaştan 17 yaşa(1) çocuk kulübü 

Philippe 
Cruise Üretim Müdürü

Christelle 
5  alan Müdürü Jade
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Karayipler'de bir mola verin

YENİLENENLER

Erken Rezervasyon ile 
bir hafta her şey dahil kişi başı 
4.554¨ 'den başlayan fiyatlar

Erken Rezervasyon ile 
bir hafta her şey dahil kişi başı 
9.200¨ 'den başlayan fiyatlar
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YAZ 2018 SÜRPRİZİ

Kısa bir aradan sonra Club Med Palmiye, otel bölümü ile tekrar 
hizmetinizde. Denize nazır muhteşem konumu ve eşsiz hizmetleri ile 
ailenizin vazgeçilmezi Palmiye, 2018 yazına yeni süprizler ile hazır. 
 
Tatiliniz boyunca alışkanlıklarınızdan vazgeçmek zorunda 
değilsiniz. Daha sağlıklı bir yaşam için “Healthy Corner”. 
Detoks içecekler, özel menüler ve çok daha fazlası. . 
Ailenizle birlikte daha fazla anılar biriktirmeniz için yepyeni 
eğlenceli bir aktivite “paddleboarding”. 

 
Bu yaz Palmiye’nin sunduğu yenilikler ile tatiliniz daha renkli daha 
unutulmaz olacak..

CLUB MED PALMİYE OTEL
2 HAZİRAN AÇILIYOR !
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