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HAPPY FIRST*

*Happy First = Erken Rezervasyon Avantajları
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Garanti ile ilgili ayrıntılara www.clubmed.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

2019-2020 KIŞ HAPPY FIRST - ERKEN REZERVASYON İNDİRİMİ
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TAT I LL E R I N I Z E  I LH AM  V E R E C E K  B I R  S U N U M

MART 2019

MICHÈS PLAYA ESMERALDA 5

El değmemiş 
plaja ilk adım

ALPE D’HUEZ - FRANSA 4

Kayak tutkunlarına 
yeni zirve



MART 2019

Aile tekliflerimizden 
yararlanın

Aile tekliflerimizin tümünü keşfetmek için 
https://www.clubmed.com.tr/l/aile-tatilleri 

sayfasını ziyaret edin

Happy Family = mutlu aile
* Koşullar derginin arka yüzünde yer almaktadır.

güneşli tesisler

ÜCRETSİZ
6* yaşa kadar

kayak tesisleri

ÜCRETSİZ
4* yaşa kadar

Mutlu
Aile

Mutlu
Aile



ANILAR 
PAYLAŞTIKÇA GÜZEL!

@clubmed sosyal medya 
hesaplarımıza katılın 

ve deneyimlerinizi #ClubMed 
hashtag’iyle paylaşın



Sylvain Rabuel
Fransa-Avrupa-Afrika Genel Müdürü

Baharın başlangıcı, bir sonraki tatilinizin 
hayalini kurmak için en elverişli zaman.

Sizi bekleyen yepyeni deneyimleri keşfetmeye  
şimdiden başlayın.

Michès Playa Esmeralda…  
Bu isme hala yabancı mısınız?

Peki önümüzdeki Aralık Dominik Cumhuriyeti’nin 
el değmemiş plajına ilk ayak basanlardan biri 

olmaya ne dersiniz?
Tabii hayalleriniz sizi La Caravelle’in yeniden 

keşfi için Guadeloupe’e ya da kayak tutkunları için 
cazibe merkezimiz olan yeni Club Med tesisi 

Alpe D’Huez’e götürmüyorsa...

İzlenimleriniz bizim için çok değerli.
Deneyimlerini ve çok daha fazlasını

bu dergide bizlerle paylaştıkları için tüm G.M  
ve G.O’larımıza teşekkür ederiz.

Yeni tutkular, yeni ritüeller 
yeni buluşmalar…

Club Med’den her zaman anılardan 
çok daha fazlasıyla geri döneceksiniz.

Size özel deneyimler mi edinmek istiyorsunuz?
Sizi Club Med Özel Koleksiyon dünyasına 

adım atmaya davet ediyoruz. 
Rüya destinasyonlarda, özenli bir hizmet 

ve sıcak bir ambiyans eşliğinde  
sadece siz ve sevdikleriniz…

Peki, gelecek tatillerinizde 
ne tür deneyimler yaşamak istersiniz?





04 - 11
Yeniliklerle dolu bir dünyaya  

göz atın

Club Med’deki son yeniliklere genel bir bakış

Alpe d’Huez 4  : Kayak gruplarının yeni doruk noktası

La Caravelle 4  : Papillon Adası’nda yeniden doğuş

12 - 24
Size özel deneyimler yaşayın 

CLUB MED ÖZEL KOLEKSIYON

5  Michès Playa Esmeralda, 
keşfedilmemiş bir sahile ilk adım

5  Club Med 2, 
Karayiplerde yeni yeni limanlar

Les Chalets de Valmorel,  
ailenizle büyülü bir Noel

5  La Plantation d’Albion Club Med,  
dünyayı gerinizde bırakın

5  Cefalù, 
sonbaharın ortasında güneşli bir kaçamak

25 - 33
En güzel anıları  
biriktirin

Haute-Savoie – İlk madalyalar:  
Grand Massif Samoëns Morillon 4  

Meksika - Üç neslin Cancun Yucatan’daki buluşması 4

Maldivler - Cenneti andıran bir ortamda ilk dalış

Portekiz - Da Balaia’da bir ilkbahar tatilinden kesitler

Türkiye -Marc’la fotoğrafçılık üzerine bir hafta

34 - 41
Club Med dünyasına katılın  
Club Med’in Içinden

Club Med imzalı yıl sonu partilerine dönüş

Köy Şeflerimiz ve Tesis G.O’larımızla tanışma

Kaçırılmayacak randevular ve sizleri bekleyen yenilikler

le Club  — 03

Worktainment 
Toplantı & Kurumsal 

Etkinlikler
Club Med'in sunduğu Toplantılar ve Etkinlikler  
dünyasına hoş geldiniz. Etkinlik dünyasında 40 yılı 
aşkın deneyimimizle, bir sonraki etkinliğiniz için  
çözüm bizde. 

İşinizin daha da yükselmesine yardımcı olun!

1. Ödüller ve Motivasyon
Club Med'in sunduğu Her Şey Dahil Toplantılar ve Etkinlikler Paketi 
ile şirketler; dönüş uçuşları, tesis transferleri, konaklama, tam pansiyon 
gurme mutfak, spor dersleri, aktiviteler, toplantı odaları ve olanaklarını 
içeren sorunsuz bir paketin keyfini çıkarabilir. 

2. Büyüleyici yerler
Evinize yakın bir yer ya da çok uzak ülkelerde bir macera... Tercihiniz 
hangisi olursa olsun tüm dünyadaki 66'dan fazla destinasyon ile ekibinizi 
en muhteşem yerlerde bir araya getirebilirsiniz 

3. Mümkün olandan fazlası 
Club Med'in sunduğu Toplantılar ve Etkinlikler ile başlangıçtaki konsept 
aşamasından itibaren etkinliğinizi sunmada size destek olacak özel bir 
ekip sunuyoruz. Ekibinizi motive etmek ve zorluklara meydan okumaya 
teşvik etmek için benzersiz ekip aktiviteleri de gerçekleştiriyoruz.

Bizimle iletişime geçin!
https://www.clubmed.com.tr/l/toplanti-ve-kurumsal-etkinlikler 

business@clubmed.com.tr

SEYAHAT ve TOPLANTI
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Yeniliklerle 
dolu 

bir dünya

Duyulmamış deneyimlerle sizleri sürekli şaşırtmak 
bizleri her daim motive eden en büyük tutkumuz. Dünyanın 
dört bir köşesinden son yeniliklere ilişkin genel bir bakışın 
ardından, önümüzdeki kışınızı taçlandıracak yeni tesisimizi 

hemen keşfedin.  
Kendinizi kayak tutkunları için tasarlanmış yeni amiral 

gemisi l’Alpe d’Huez 4  tesisinde veya yeni kreol cenneti 
olan La Caravelle 4  tesisinde hayal edin 

Sanki oradaymışsınız gibi. Yolunuz açık olsun!

le Club  — 05



3 boyutlu görüntü, görsel amaçlıdır

SON YENILIKLERE  
GENEL BAKIŞ

Bu yıl beğeninize sunulan veya  
sunulması planlanan yeni alanları ve aktiviteleri keşfedin.

Aktüel 
DÜNYANIN DÖRT BİR KÖŞESİNDEN

MART 2019
Cancun Yucatan 4 , Meksika’daki 
yeni zindelik ritüellerinden faydalanın

L’Occitane’nin sunduğu yepyeni Club Med Spa 
ile kendinizi sakinlik ve huzura bırakın:  
antik Orta Amerika geleneklerinden 
ilham almış eşsiz bir deneyim.

HAZIRAN 2019
Arcs Panorama 4  tesisinde,  

yaz tatilinizi zirvede geçirin 
Tarentaise Vadisi’ni kuş bakışı 

gören bu eşsiz ortamı tercih edin. 
Program: bölgedeki doğal hayatı ve  

bitki örtüsünü keşfetme,  
zindelik ve rahatlama,   
Açık havada elektrikli  

dağ bisikleti…   
Ailelere, arkadaşlara ya da çiftlere  

yönelik deneyimler.

ARALIK 2018
Marrakech La Palmeraie 4  tesislerindeki yeni 
Amazing Family  
konseptini deneyimleyin

Okul tatillerinde Marrakech tesislerine gelen aileler 
için özel olarak hazırlanmış aktiviteler. Dev masa 
oyunları, su oyunları, ve birebir boyutlarda hazine avı 
oyunları…  
Oynama sırası sizde!

KASIM 2018
Kani 4  tesisinde uçan 
trapezle kanatlanın: 
Maldivler’de bir ilk!

Kıyı gölünün üzerinden uçuşa 
geçip Hindistan cevizi ağaçlarının 
yüksekliğinde, turkuaz denizi ve 
beyaz kumu seyredin. Kani 4  
tesisinin olağanüstü atmosferinde 
yaşayacağınız eşsiz hisler… 
Maldivlerde bu aktiviteyi sunan 
tek tesis. Denizle gökyüzü 
arasında süzülmeye hazır 
mısınız?

06 — le Club 



HAZIRAN 2019
Palmiye 4 :  

yeni sürprizler sunmaya devam 
ediyor

Bu yaz hizmete girecek olan Amazing 
Family konseptinin yanı sıra eşsiz 

plajına kazandıracağı yeni tematik 
bölümler ile sizleri şaşırtmaya  

devam edecek.

KASIM 2018
La Pointe aux Canonniers 4  tesisini farklı bir bakış açısıyla (yeniden) 
keşfedin.

Yetişkinlere özel zindelik alanları, yeni mutfak deneyimleri ve ailelere özel 
yeni havuzuyla Mauritius Adası’nın bu yeni Tatil Köyünde hayat dolu ve rengarenk bir 
kaçamağa hazır olun.

ARALIK 2018 > NISAN 2019
« Mountain Vibes » akşamlarıyla 
zirvede hissedin. 

Tüm kış boyunca canlı müzik ve dağ ruhunu 
bir araya getiren sıcak ve neşeli akşamları Val d’Isère, 
Les Arcs Panorama, Valmorel, Grand Massif Samoëns 
Morillon, Val Thorens Sensations ve La Plagne 2100 
tesislerinde yaşayın.

KASIM 2018
Columbus Adası 4  tesisinin plajındaki 
yeni barda kokteyl tadımı yapın.

Bahamalar’ın dupduru sularında ferahlatıcı bir molaya ne dersiniz? 
« La Niña » plaj barının renkli terasında buluşalım. 
Sizi muhteşem manzaraların beklediğinden emin olabilirsiniz!

3 boyutlu görüntü, görsel amaçlıdır
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Y E N İ

T E S İ S

KAYAK TUTKUNLARININ
YENİ DORUK 

NOKTASI

1860 metre rakımda, yılın 300 günü güneş alan 
bir istasyonda olduğunuzu hayal edin. Massif de l’Oisans zirveleri 

sizi çağırırken Alpe d’Huez tesisi sizleri ailenizle eşi benzeri 
görülmemiş deneyimler yaşamaya davet ediyor. 

Burası yediden yetmişe herkes için tam anlamıyla bir 
tasarım, aktivite ve zindelik merkezi...

ALPE D’HUEZ 4

ARALIK 2019

3 boyutlu görüntü, görsel amaçlıdır08 — le Club 



3 boyutlu görüntüler, görsel amaçlıdır

Herkes için kayakla duyguların birleştiği bir 
cennet...
Family Plus etiketine sahip bu tesiste tüm duygulara yer 
var. Tecrübeli kayakçılar Avrupa'nın en uzun siyah pisti 
olan 16 km'lik Sarenne pistinden hızlı bir iniş yaparken 
kayakta daha yeni olanlar ESF eğitmenlerinin eşliğinde 
keyifli anlar yaşayacak. Ertesi gün ise tüm aile benzersiz 
kayak oyunları için eğlenceli pistlerde yerini alacak! 

Sıcak bir tasarımda ailenizle bir araya gelin  
Dağlara ve sıcak anlara aşıksanız, çok sevdiğiniz alpin 
ruhunu burada bulacaksınız. Kayak yaparak geçen güzel 
bir günden sonra büyük salonun bir köşesinde buluşacak 
ve hep birlikte birer bardak sıcak çikolatanın keyfini 
çıkaracaksınız. Elbette toplamda 1.300 metrekarelik bir 
alana yayılmış teraslarda zirve manzaraları eşliğinde 
güneşin tadını çıkarmayı da tercih edebilirsiniz. 

Herkes için tasarlanmış eşsiz mekanların tadını 
çıkarın.    
Club Med Alpe d’Huez tesisinde ailenizle iyi vakit 
geçirmenizi sağlayacak tek şey kar değil. “Happy Room” 
çocuklarınızla ailecek oyunlar oynamanız ya da pistte 
geçirdiğiniz güzel anları birbirinizle paylaşmanız için 
sizleri bekliyor. Huzurla dinlenmek mi istiyorsunuz? O 
halde “La Bulle” tam size göre. Yetişkinler için tasarlanan 
bu zindelik odasında bir yoga dersine katılabilir veya 
biraz kitap okuyabilirsiniz

Ailenizle katıldığınız benzersiz aktivitelere 
yenilerini ekleyin.   
Nereden başlayacağınızı bilemeyeceksiniz. Hep beraber 
bir spor deneyimi yaşamaya ne dersiniz? Çocuklarınızı 
etkilemek için köpek kızağıyla* yola çıkmak ya da atlı 
kayak* sporuna adım atmak nasıl olurdu? Öğleden 
sonra anne ve kız Spa by Payot’ta bakım hizmetlerinden 
faydalanırken erkek çocuklar havuzun tadını çıkarıp  
akıllarından çıkmayacak bir « time to splash** » 
aktivitesine katılabilir. Çekinmeyin, istediğinizi seçmek 
tamamen size kalmış.

* Ekstra aktivite
** Su oyunu

BIR BAKIŞTA
• Gurme Lounge Restoran
• “Happy Room” Aile Salonu
• Yetişkinlere özel zindelik salonu, “La Bulle”
• Spa by Payot farkıyla dinlenme merkezi ve havuz
• Teraslı Süitler
• 4 aylıktan 17 yaşa kadar çocuk kulüpleri

le Club  — 09
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PAPILLON ADASI’NDA 
YENIDEN DOĞUŞ

1969’da, Club Med ilk G.M’lerini Guadeloupe’teki bu lagünün 
kıyılarında ağırlamaya başladı. 50 yıl sonra, La Caravelle o çok sevdiğiniz 

özelliklerini korurken bir dönüşüm geçiriyor. La Caravelle’de G.O olan 
Olivier’in eşliğinde aileniz, eşiniz ya da arkadaşlarınızla birlikte  

sizi bekleyen yeni deneyimleri keşfedin.

LA CARAVELLE 4  - Guadeloupe

ARALIK 2019

3 boyutlu görüntü, görsel amaçlıdır

 Deniz manzaralı 
yeni bir Superior Oda’da 
uyanmak… 
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Olivier, 
2016’dan beri La Caravelle’de G.O olarak görev 

yapıyor

BİR BAKIŞTA
•  Grande-Terre Adası’nda, Sainte-Anne’a 3 kilometre, 
Palmiye ağaçlarının süslediği plaja 450 metre mesafede
•  Tropikal iklim; Aralık-nisan ayları arası için ideal
•  Saat farkı: -Kış 5 saat / Yaz 6 saat
• 4 aylıktan 17 yaşa kadar çocuk kulüpleri

Bu Tatil tesisin en sevdiğiniz 
yanı nedir?
Her şeyden önce konumu. Tesis, bir mercan resifi ile 
korunan Guadeloupe’ün en güzel plajında yer alıyor. Ve 
ben Kreol yaşam tarzının güzelliklerine bayılıyorum. 
Burası gerçekten egzotik bir yer ve Fransa’ya 8 saat 
uzaklıkta.

G.M®’lerin beğenisini kazanan hangi alanlar 
değişime uğrayacak?
Tesisin merkezinde, kara sporlarına ayrılmış bir alan 
oluşturacağız. Burada herkes favori aktivitesiyle 
buluşacak, örneğin; tenis, uçan trapez veya herkesin 
bayıldığı trambolin… Aynı zamanda badminton ve masa 
tenisi arasında bir oyun olan pickleball gibi yenilikleri de 
deneyimleme fırsatı bulacaksınız. Çocuk kulüpleri ve yeni 
Bebek Kulübü de burada olacak.

Misafirlere ne tür yeni deneyimler 
sunulacak?
Konaklamadan bahsedecek olursak, deniz manzaralı 
yeni odalar oluşturacağız ve mevcut odaların tamamını 
yenileyeceğiz. 
Herkesin zevkine hitap edecek yeni mekânlar da 
ortaya çıkacak. Bunların başında deniz manzaralı 
bir sonsuzluk havuzu, dikdörtgen havuz ve 
jakuzi içeren, yetişkinlere özel Oasis Zen alanı  
geliyor. Çiftler huzurlu bir tatil geçirebilecek; yüzer 
dubaların yakınındaki yeni Spa’nın veya turkuaz denizin 
üstünde masajın tadını çıkarabilecekler. Su oyunları 
bulunan yeni Amazing Family oyun alanıysa çocuklara 
ebeveynleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirme fırsatı 
verecek. 
Yemek konusuna gelince, Beach Lounge olarak yeniden 
tasarlanan ve özel lezzetlerle dolu olan restoran G.M’lere 
gün boyu yiyecek ve içecek hizmeti sunacak.

Bu tesisi birkaç kelimeyle 
özetleyebilir misiniz?
Her zevke hitap edecek yeni mekanlarıyla çocuklar ve 
yetişkinler için bir cennet. 
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El değmemiş sahillerde rahatlayın. 
Adalardan cennet plajlara yelken açın.

Kendinizi tropikal bir sahilde veya 
yalnızca size ait bir şalenin 

şömine başında bulun. 

Michès Playa Esmeralda 5 , Dominik Cumhuriyeti
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Y E N İ

T E S İ S

KEŞFEDILMEMIŞ  
BIR KIYIDAKI 
ILK ADIMLAR

Hâlen el değmemiş bir plajın beyaz kumlarına ayak basmak… 
Dominik Cumhuriyeti’nde özel bir ayrıcalık!  

Club Med’in Ada’daki ikinci, ancak Karayipler’deki  
ilk Club Med Özel Koleksiyon tesisi olan yeni Michès,  

sizleri doğanın hüküm sürdüğü gizli bir kıyıya çağırıyor.  
Yoğun ilgiyle çevrili bir şekilde içinizdeki Robinson’u 

uyandırmaya hazır mısınız?

MICHÈS PLAYA ESMERALDA 5   
Dominik Cumhuriyeti

ARALIK 2019
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Tesise ait 4 farklı temayı keşfedin…

… ve ayrıcalıklı deneyimler yaşayın
Burada, kendi arzularınız doğrultusunda…

•  bitki örtüsünün ve el değmemiş plajın 
büyüsüyle at binerken gözleriniz kamaşacak 

•  ağaçlar arasında doğayla yeniden bağ kurmak 
üzere yoga seansı ile büyülenecek

•  tatlılarını aile restoranında bulunan «özel 
bölümde » seçecek olan çocuklarınızın 
keyfine ortak olacak 

Explorer Cove
Çeşitli aktivelerle çocuklu aileler için 

tasarlanmış bir cennet.

Emerald Jungle
Yetişkinler için L’Oasis Zen: rahatlatıcı ve ekoloji dostu 

huzur ve zindeliğin birleştiği bir cennet.

Caribbean Paradise 
Gözalıcı tropik bahçeleri ve renki ambiyansıyla tesisin 

yaşayan kalbi.

Archipelago
Nefes kesici bir deniz manzarası ile birlikte çiftlere özel 

ve ayrıcalıklı bir cennet.

•  tüm kötü enerjiniz denizin maviliğinde yok 
olacak şekilde, bir Archipelago Sütinin  
özel havuzunda rahatlayacak

•  Sahil manzarasına bakan boşlukta süzülen, 
Montaña Redonda gezisinin zirve noktası olan 
salıncağın etkisinden çıkamayacaksınız

3 boyutlu görüntüler, görsel amaçlıdır

Club Med Özel Koleksiyon
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* Motorlu küçük bir tekne

 Benim için G.M’ler birer yol-
cudan daha fazlası. Onlarla 
birlikte yeni sahiller keşfetme-
ye, en güzel noktalara doğru 
ve kıyılar boyunca seyretmeye 
asla doyamıyorum. Beş direkli bu 
geminin en güçlü yanı az su çeki-
yor oluşu: Başka gemilerin geçemediği  
yerlere süzülebiliyoruz.

Örneğin; kasım ayında Meksika, Belize ve 
Guatemala’ya seyredeceğiz. Jamaika’da-
ki Port Antonio’da verilecek bir molayla bu 
gezi, Amerika kıyılarında bir ilk olacak: Rio 
Grande’den uçsuz bucaksız lagünlerinin 
yoğun maviliklerine kadar doğa, 
el değmemiş bir Hollywood  
dekoru sunuyor. Bunu keşfetmenizi sağlamak 
için sabırsızlanıyorum!

Ocak başında Güney Amerika’ya doğru yol ala-
cağız. Bir sabah gözlerinizi açtığınızda kendi-
nizi muazzam Orinoco Deltası’nda bulacaksı-
nız. Kanallardan oluşan bu labirent, bir lancha * 
teknesine atlayarak direkler üzerinde duran 

köylerinde tanışacağınız Waraos 
Kızılderililerinin toprağı. Ardın-
dan, cennetten bir parça olan 
manzaralara sahip Grenadin-

ler’e doğru yol alırken güvertede  
kahvaltı ile bu anın tadını çıkara-

cak veya güneş banyosu yaparak bir 
esneme seansına katılacağız.

Şubat ayının sonunda ilk kez olmak üzere Mar-
tinique’ten yola çıkıp su sporları yapmanın yanı 
sıra doğrum yapmak üzere yılın bu dönem-
lerinde göç eden kambur balinaları izlemek 
için ideal olan, Dominik Cumhuriyeti’ndeki  
Samana Bay’e yol alarak ilk kez Karayip adala-
rına seyahat edeceğiz.

Kış sezonunun ardından ise aynı heyecanlarla 
ver elini Akdeniz kıyıları.

Her gezintinin öne çıkan yanları ayrı. Güver-
tedeki ilk kokteylimizi yudumlarken bunları 
sizlere tanıtmayı iple çekiyorum. O halde gö-
rüşmek üzere… 

Yvon Laloge, 
Club Med 2 5  kruvaziyerinin kaptanı

YENI LIMANLARIMIZA 
YOLCULUK

Yvon henüz açılışı yapılmadan önce Club Med 2’nin doğumuna şahit oldu.  
33 yaşında kaptan olan Yvon, sizlere her yıl sunulan yeni yolculukların kalbinde  

yer alıyor. Gelecek kış Karayipler’de sizleri bekleyen sıra dışı durakları  
onunla birlikte keşfedin.

Club Med Özel Koleksiyon 
CLUB MED 2 CRUISE 5  - Karayipler
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 G.M’lerden büyük beğeni toplayan bir an:  
Virgin Gorda’daki bir mola sırasında ıstakozlarla 
birlikte yapılan piknik. 
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İlgilenilmesi gereken hazırlıklar olmadan,  
el değmemiş tepelerin kalbinde beyazlarla 
bezeli bir aile tatilini kim istemez ki? 

« Evinizdeki gibi » dingin ve samimi bir 
ortamda, yalnızca iki adım uzaklıktaki tesis   
aktiviteleri ve neşeli atmosferi ile birlikte 
sevdiklerinizle bir araya gelin. Valmorel’in 
Şale Dairelerinde Yeni Yıl Arifesi için işte bu  
vadediliyor. 

Bu ayrıcalıklı ortamda sizlerle özel olarak 
ilgilenilecek. Hayal edin… 
Akşamınız Şaleler için ayrılan Welcome 
Lounge’un konforlu ambiyansıyla başlayacak. 
Şalenizden tesise geçmenden önce şeflerimiz 
tarafından hazırlanan Noel klasiklerinin ve 

arka planda canlı müzik eşliğinde bir şampanya 
aperitifinin* tadını çıkaracaksınız. 

Akşamınıza ailecek devam etmek için birkaç 
saat içinde Şale Dairenize döndüğünüzde, 
süslenmiş ağacınızın etrafında toplanan 
çocuklarınız merakla bekledikleri misafir 
tarafından ziyaret edilecek: Noel Baba bizzat 
karların arasından onları şaşırtmaya ve bu 
büyülü anı sizlerle paylaşmaya gelecek**. 

2020 itibarıyla Grand Massif ’in yeni Şale 
Dairelerinde de deneyimleyebileceğiniz bu 
anlar Valmorel’deki tatilinizin aklınızdan ömür 
boyu çıkmamasını sağlayacak.

BÜYÜLÜ BİR NOEL İÇİN  
AİLENİZLE BİR ARAYA GELİN

Club Med Özel Koleksiyon 
GRAND MASSIF SAMOENS VE VALMOREL ŞALELERİ - Alpler

Yann, 2018 yılında Noel’i kutlamak için eşi, çocukları 
ve ebeveynleri ile Valmorel’deki bir Şale Daireyi tercih etti.

* Şampanya saat 18.00’den sonra, kadehte servis edilmektedir. Fazla alkol tüketimi sağlığınız için zararlıdır, lütfen 
aşırıya kaçmadan tüketin.
**  2018 yılından verilen bir örnektir, gelecek yıllarda farklılık gösterebilir

 Club Med’in sunduğu tüm avantajlara ek, yalnız size özel bir 
şale ve üst düzey rahatlık, çıtırdayan şöminenin yanı başında yeni 

kesilmiş köknar ağacı ve küçük sürpriz dokunuşlar…  
Tümü her yönüyle büyülü bir Noel yaşamanız için tasarlandı. 

Tüm aile için unutulmaz bir an! 
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Club Med Özel Koleksiyon 
MAURITIUS ADASI

SIZE ÖZEL 
BIR CENNET BAHÇESI ILE 

YEMYEŞIL DOĞAL BITKI ÖRTÜSÜ ARASINDA 
GERÇEKLIKTEN SIYRILIN

Size ayrılmış bir villanın özel ortamındaki veya bu zarif tesisin  
ambiyansındaki her şey, dünyanın en saklı kokularına sahip.  

Doğal güzellikler ve özenli hizmetlerle çevrili bu tesiste,  
Villas d’Albion’un müdavim G.M®’si Christian’ın ve  

mutfak Şefimiz Mohamed’in de izlenimleriyle desteklediği gibi  
Mauritius’a özgü yaşam tarzıyla dinginleşeceksiniz.
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Hint Okyanusu’na bakan 
tesisimizde samimi bir 
lüks deneyimi. 

 Bizim için Villa’da konaklama, kendimizi 
tamamen serbest bırakabileceğimiz bir anı ifa-
de ediyor. Bahçedeki gür bitki örtüsü, kuşla-
rın cıvıltısı ve koşulsuz rahatlık, gerçeklikten 
bütünüyle sıyrılabilmemize olanak sağlıyor.  
Tesisin asıl güzelliği, hem Club’ün atmosfe-
rinin ve aktivitelerinin tadını çıkarabilmeniz 
hem de Villanızın mahremiyetindeki havuzun 
kenarında bir atıştırmalık veya aperitifin key-
fine varmak üzere ailenizle bir arada olma fır-
satı bulabilmeniz. Tümü mahremiyetinize son 
derece saygılı ve dikkatle yeni taleplerinizi  
bekleyen kâhyanız tarafından hazırlanıyor. Bizle-
re de orada olmanın verdiği mutluluğu dolu dolu 
yaşamak kalıyor. 

Christian,  
Villas d’Albion’un müdavim G.M®’si

Aroma açısından zengin,  
rafine bir sofra. 

 Mauritius Adası’ndaki Kreol mutfağı çok çeşitli 
tatlar barındırıyor ve restoranın menüsünde, 
her gün bambaşka özel tatlar sunuluyor. Tavuk, 
kuzu veya yeni yakalamış balıkla servis edilen, 
baharatlı bir pilav olan büryan, damak tadıma her 
zaman bir ziyafet çekiyor. Ancak G.M’lerimizden 
çoğunun favorisinin Siyah Angus etiyle veya taze 
karidesle yapılan barbekü olduğunu söylemem 
gerek. Tüm bu yemekler ürünlerimizin kalitesini 
ve güvenilirliğini, başka bir deyişle, önceliğimizin 
sizi şımartmak olduğunu gözler önüne seriyor. 

Mohamed,  
La Plantation d’Albion Club Med’in  
mutfak Şefi
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ZAMANI DEĞIŞTIRMEDEN 
HAVANIZI DEĞIŞTIRIN

Geçtiğimiz sonbahar Cefalù 5  tesisinde birkaç gün geçiren  
iki misafirimizin izlenimleri. 

Bu güneşli ve kültürel kaçamaktan memnun kalan iki genç kadın,  
bizimle en etkilendikleri deneyimlerini paylaşıyor.

Club Med Özel Koleksiyon 
CEFALÙ 5  - Sicilya
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Pauline Privez

Tatiana Silva

 O kadar güzel anılarım var ki! Spa Carita’daki özel 
masaj, İtalyan makarnalarından küçük tadımlar, 
açık hava dans pistinde eğlendikten sonra geceleri 
yüzme, ahşap dubalarda dalgaları seyrederken 
keyifle dinlenme… Peki en güzel keşiflerim?  
Fiat 500 ile etraftaki üzüm bağlarını gezme,  
İtalyanın en iyi Panettone’sini tattığım güzel 
Castelbuono köyü… Tabii La Rocca restoranının lezzetli 
pizzalarını da unutmamak gerek. 

@paulineprivez, 2009’dan beri blog yazarı - paulinefashionblog.com

 Deniz, ısıtmalı havuz, doğal havuz derken, 
su her zaman karşınıza çıkıyor. Sabahları 
Villetta’mın terasında Akdeniz'e karşı meditasyon  
yapmaya bayılıyordum. Yemeklere gelince, damak 
zevkinize göre seçeneklerin olması çok keyifliydi. 
Genellikle deniz kıyısındaki restoranda öğle yemeğimi 
yiyordum; sanki ayaklarınız suda gibiydi. En güzel 
anılarım mı? Yıldızların altında eşsiz bir festival 
ruhuyla dans ettiğimiz akşam, bir de Palermo ve eski 
bir şehir olan Cefalù’ya tutkulu, dolayısıyla da etkileyici 
bir rehberle yaptığımız geziler. 

@tatianasilva_official, gazeteci - www.tatianasilva.be
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CLUBMED.COM.TR ADRESINE 
GIREREK CLUB MED ÖZEL KOLEKSIYON 

DÜNYASIYLA TANIŞIN

Bir sonraki destinasyonunuzun hayalini kurun 
ve gelecek tatilinizin rezervasyonunu gerçekleştirerek  

gönül rahatlığıyla arkanıza yaslanın.

1 MEKSIKA 
CANCUN YUCATAN 
5  Jade Alanı

6 FRANSIZ ALPLERI 
VALMOREL

Şaleler ve 5  Le Lodge Alanı 

10 MALDIVLER 
FINOLHU VE KANI 
Villalar ve 5  Manta Alanı

2 DOMINIK CUMHURIYETI 
PUNTA CANA 
5  Tiara Alanı

7 FRANSIZ ALPLERI 
LES ARCS PANORAMA 
5  Le Belvédère Alanı

11 MAUIRITIUS ADASI 
LA PLANTATION D’ALBION 
Villalar ve 5  Tatil Köyü

3 DOMINIK CUMHURIYETI 
MICHÈS PLAYA ESMERALDA  
5  Tatil Köyü

8 SICILYA 
CEFALÙ 
5  Tatil Köyü

12 KARAYIPLER 
CLUB MED 2 5  
Kruvaziyerler 

4 BREZILYA 
RIO DAS PEDRAS 
5  La Réserve Alanı

9 FAS 
MARRAKECH LA PALMERAIE 
5  Le Riad Alanı

13 AKDENIZ 
CLUB MED 2 5  
Kruvaziyerler

5 FRANSIZ ALPLERI  
VAL D’ISÈRE 
5  Le Refuge Alanı

1
2 3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13
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En güzel 
deneyimlerin 

kalbinde

Kristal karda kayak yapın veya beyaz kumların üzerinde 
hayal kurun.  Sevdiklerinizle birlikte kendinize zaman 

ayırın. Keşfedin veya arkanıza yaslanın. Keşfetmek, 
tutkularınızın peşinden gitmek için, günlük hayatınızdan 

sıyrılın. Hepimizin yalnızca anılardan daha fazlasıyla 
dönmek için ideal bir tatilin nasıl olması gerektiğine dair 

bir fikri vardır. Bu izlenimlerde paylaşılan deneyimler 
neden sizin yeni keşifleriniz olmasın?
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İzlenim
GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON 4  - Alpler

Kayak yapmaya 
gelmiştik ama herkes  
kendini oyuna kaptırdı.
Jean, ailesiyle birlikte Şubat 2018’de Grand Massif’e geldi.

Peki ya birlikte geçirdiğiniz anlar?
Dördümüz öğle yemeğinde hep 
birlikteydik, çocuklar istedikleri gibi 
hareket ediyorlardı, bu bağımsızlık 
duygusunu gerçekten çok sevdiler. 
Kayak derslerinden sonra saat 16.00’da 
biraz atıştırmak ve gün içinde yaptıkları 
aktiviteleri dinlemek için onları 
alıyordum. 

Bize en güzel anınızı anlatabilir misiniz?
Açıkçası bütün tatil unutulmazdı! 
Ama şunu kabul etmeliyim ki son gün 
çocuklarımı madalyalarıyla, Alia’yı ise 
gururlanmış bir şekilde görmek çok 
hoştu. Son derslerini kayda alma fırsatı 
buldum, akşam vakti görüntüleri izledik 
ve onlarla gerçekten gurur duydum. 
Sanırım gelecek sefer birlikte telesiyeje 
binebiliriz.

Yeni zirveler görme planınız var mı?
Evet, Şubat 2019’da Grand Massif ’e bir 
daha geleceğiz. Bu sefer annemle babam 
da bizimle gelecek. Kayak pistlerine 
büyük bir geri dönüş yapıyorlar, birkaç 
derse kaydoldular bile. Ayrıca Mont 
Blanc’ı göstermek için Alia’yı Flaine 
zirvesine götürmeyi de planlıyorum.

Çocukken ebeveynleriyle her kış 
kayak yapmaya gidermiş. Şu anda 
evli, 4 ve 6 yaşlarında iki çocuğu var  
ve kış sporlarına olan tutkusunu 
onlara aktarmayı çok istiyordu. Club 
Med Grand Massif tesisinde bu görev 
başarıyla tamamlandı!

Bu aile tatilinden beklentileriniz nelerdi?
Eşim ve çocuklarımla kayak yapmaya 
ilk defa gitmiştik. Dolayısıyla kendime 
bir amaç edindim: onlara kış sporlarının 
zevkini tattırmak. Bu amaç için Club Med 
bize kusursuz şartlar ve hizmetler 
sundu: sizi neşeyle karşılayan özenli 
G.Olar, dengeli bir beslenme programı, 
her zaman canlı bir ambiyans... Bunların 
hepsi sadece tatilimizin tadını sonuna 
kadar çıkarabilmemiz için bir araya 
gelmişti!

En çok hangi aktiviteyi beğendiniz?
Kayak yapmaya gelmiştik ama herkes 
kendini oyuna kaptırdı. Eşim Alia 
sabahları özel bir ESF dersi alıyor ve 
öğleden sonra ücretsiz sunulan grup 
derslerine katılıyordu. Çok beğendi! 
Adam ve Anais hafta boyunca ilk kayak 
deneyimlerini Mini Club’la yaşadı. 
Gerçekten harikaydı! Bense 10 yıl aradan 
sonra snowboard’u elime aldım. Önceki 
deneyimlerim hemen kendini gösterdi!

« Çocuklar Mini Club’da kayak 
yapmaya bayıldılar; özellikle de 
madalyalarını aldıklarında. »
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İzlenim  
CANCUN YUCATAN 4  -Meksika

 Çocuklar ve tüm ailenin favori G.E’si Fernando’nun 
yer aldığı şirin bir veda fotoğrafı. 

Hepimiz, kendimizi 
küçük kozamızda 
hissediyorduk.
Stéphanie ve ailesi, 2018 yılı Azizler Günü tatilini hep birlikte 
geçirmek için Cancun Yucatan’ı seçti.

Stéphanie’nin üvey annesi ve babası 
tatile çıkarken yanlarında eşleriyle 
birlikte 3 çocuklarını ve 7 torun-
larını da götürdüler. Dört yıl önce 
Punta Cana’dan güzel bir deneyimle 
ayrıldıktan sonra, rahatlık, spor ve 
kültürü bir araya getirmek için bu 
kez de Cancun’u seçtiler.

 Tüm ailenin zevklerine hitap ede-
cek güneşli bir yere gitmek istiyorduk. 
Sabahları herkes kendi aktivitesiyle 
meşguldü: En küçük oğlum Mini Club’a 
gidiyor, diğer çocuklar kuzenleriyle bir-
likte spor yapıyor, bizse spor salonuna 
gidiyorduk. Üvey annemle birlikte di-
namizmin üst noktalara çıktığı sportif 
bir yürüyüş dersine katılmaktan da geri 
kalmıyorduk. 

Daha sonra, aileler için tasarlanmış 
yeni alan Aguamarina’nın havuzun-
da bir araya geliyorduk. Burası biraz 
ayrı tutulmuş ve özel bir yerdi. Oda-
larımız da tam orada, yan yanaydı.  
On beşimiz de kendimi-
zi sanki küçük kozamızdaymışız  
gibi hissediyorduk. Öğle yemeğini bizi 

büyük bir masanın beklediği restoranda 
yiyorduk.

Hiçbir şeyi dert etmek zorunda olma-
mak herkes için gerçek bir tatil demekti.  
Öğleden sonra yelken kulübünün yakı-
nındaki küçük plaja gidiyorduk. Bot veya 
kano gezintileri yapıyorduk. 15 yaşında-
ki kızım katamaran kullanmakta oldukça 
iyi. Çocuklar bu özgürlük hissine, kendi 
kendine yetme duygusuna bayıldılar. 

Akşam vakti, bir şeyler atıştır-
mak için bir araya geliyorduk. Ora-
da şöyle bir kural belirlemiştik: 
Telefonlar ve tabletler yasak. Böylece, 
birbirimize günümüzün nasıl geçtiğini 
anlatmaya zaman ayırabiliyorduk.

En güzel anlarımı rehberimiz Saoul’la 
hep birlikte çıktığımız gezide geçirdim. 
Chichén Itzá’dan sonra, Ek Balam pirami-
dine tırmanmak istedik. Bu çok özel bir 
deneyimdi. Ailemiz birbirine tamamen 
kenetlenmişti. Hafızalarımıza kazınan 
güzel bir gündü.

Tatil fotoğraflarımızı birbiri-
mize göstermek için tüm aile  
Noel’de Narbonne’da buluşacağız. 
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10 yaşındaki oğlumuz 
ilk dalışını bizimle beraber 
yaptı.
Sophie, 2018 yılındaki yarıyıl tatilini geçirmek için eşi ve 3 çocuğuyla  
beraber Kani’ye gitti.

Sophie ve eşi Club Med’e olduğu 
kadar dalış yapmaya da bayılıyor.  
Phuket, Bali ve La Caravelle’den 
sonra, tutkuları onları Kani, 
Maldivler’e getirdi ve burada 7,10 
ve 14 yaşlarındaki çocukları yeni 
aktiviteler deneme fırsatı buldu.

 Bir tatilde önemsediğimiz şey, biz 
dalış yaparken çocuklarımızın güzel 
vakit geçirmesidir. Kani tesisinin hem 
çocuklara hem de gençlere yönelik 
aktiviteler sunduğunu görür görmez bu 
şansı hemen değerlendirmek istedik.

Burada doğa gerçekten cenneti andırıyor  
ve dalış yapmak çok güzel. Çok da 
büyük olmayan bu adada Fransızca ve 
İngilizce konuşuluyor, bu sayede gönül 
rahatlığıyla çocuklarımıza istedikleri 
yere gitme fırsatı tanıyabiliyorduk. 
Dahası, ergenlik çağındaki çocuğumuz 
hemen birçok arkadaş edindi. Ortanca 
çocuğumuzsa havuzdan çıkmak bilmedi.  

Yeni uçan trapezi de denedi.  
Kızım da mini club G.O’ları ile çeşitli 
aktivitelere katıldı. Örneğin, bir 
keresinde çocukları şnorkelle yüzme 
seansının ardından keşiş yengeçlerini 
yarıştırırken bulduk. Her birini kendi 
yengeci için tezahürat yaparken 
görmek çok eğlenceliydi. Elbette küçük 
dostlarımızın hepsi sağ salim denize 
döndüler.

En güzel anımız ise 10 yaşındaki 
oğlumuzun bizimle birlikte ilk dalışını 
yapmasıydı. Geçen yaz karnesini 
aldığından beri gözünü televizyondan 
ayırmıyordu. Burada ise kaplumbağaları, 
ahtapotları ve muranaları bir arada 
seyredebiliyorduk. Unutulmazdı!

Kısacası, Kani’nin en güzel yanı şu: Bu 
ada çocuklar için tam anlamıyla bir oyun 
cenneti. Dalış kulübü bir harika! Daha ne 
isteyebilirsiniz ki! Üstelik gelecek yarıyıl 
tatilinde tekrar gideceğiz. 

İzlenim  
KANI 4  -Maldivler

Çok daha özel bir 
deneyim peşinde 
misiniz?
Paris l’Appartement-
Boutique Passy’nin 
yöneticisi Boris’ten 
tavsiyeler.

5  Alanı Manta’nın  
su üstü Süitleri
Samimi, birinci sınıf sunumlar, 
kişiye özel hizmet... Club Med 
imkânları ise yalnızca iki adım 
uzağınızda.

Finolhu Villaları
Plaj ya da su üzerinde 150 
metrekarelik çevre dostu, teraslı, 
özel havuzlu ve bir kâhyanın 
hizmetinizde olduğu gün 
doğumu ve gün batımı Villalar.
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 Sadece Zen Alanı ve doğal havuzu bile bu 
seyahati tercih etmek için yeterli olabilir: Taze 
meyve kokteyllerinin sunulduğu barıyla falezin 
hemen altında bulunan, yetişkinlere özel havuz  
ve nefes kesen okyanus manzarası  
gerçekten göz kamaştırıcı! 

 Kültürlere meraklı mısınız? 
 Size Tavira’yı öneriyorum.  
Burası 37’yi aşkın kilisesiyle 
özenle korunmuş küçük bir inci. 
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Portekiz Doce Vida’sını 
yaşamak için doğru adres! 

İzlenim
DA BALAIA 4  - Portekiz

Laura, 2018 yılındaki Paskalya tatilinde Da Balaia’ya geldi.

Algarve’nin güzelliklerini görmek için 
ideal bir başlangıç noktası olan Da Ba-
laia, Lagos ve otantik arka sokaklarının 
yanı sıra cenneti andıran plajı Praia Da 
Marinha’ya yalnızca birkaç kilometre 
uzaklıkta. Bu arada Algarve, 2017 Dünya 
Seyahat Ödülleri’nde “Avrupa’nın en iyi 
plaj destinasyonu” seçildi. 

Akşam vaktine doğru güneşin kızıl falez-
lerin üstünden batışını seyretmek muh-
teşem olduğu kadar ilham verici de. Da 
Balaia, Portekiz Doce Vida’sını yaşamak 
için tartışmasız en ideal yer!

TERCIH ETTIĞIM ODA:

Fado di Lisboa binasında, yalnızca pence-
reyi aralayarak okyanus mavisinin keyfi-
ni çıkarabildiğiniz oda.

HOŞUMA GIDEN AMBIYANS:  
insanı anında kendinden geçiren bu hu-
zurlu ve sakin lüks deneyimi. Akşamla-
rıysa yeni gece kulübü insana dans pisti-
nin tozunu attırma isteği veriyor. 

Laura, çok küçük yaşlardan beri 
Club Med’i tercih ediyor. Onun tutku-
su şu: sadece birkaç saatlik bir uçuş-
la sezon dışında kaçamak yapmak ve 
güzel keşiflerde bulunmak. Lizbon 
kaçamağından sonra Da Balaia’dan 
büyülenmiş olarak dönen, ince bir 
damak zevkine sahip, 30’larındaki 
Laura, geçirdiği en iyi anları bizimle 
paylaşıyor.

 Güne gözünüzü sudan ayırmadan te-
rasta kahvaltıyla başlamak nasıl olur ha-
yal edebiliyor musunuz? Da Balaia tatili-
nizde sizi bekleyen büyüleyici program 
böyle başlıyor. Okyanusun hemen yanın-
daki bu dört yıldızlı tesis, yerel lezzet-
lerin sunulduğu menüsüyle damağımda 
unutulmaz tatlar bıraktı.  

Sıcak Nisan güneşi sizi havuzlardan 
birinde veya dalgaların okşadığı altın 
kumlu plajda suyun tadını çıkarmaya 
davet ediyor. Spor aktiviteleri arasında  
en büyük yeri golf kaplıyor 
ama ben fitness, uçan trapez 
ve tenisten de çok keyif aldım.  
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İzlenim
PALMİYE 4  - Türkiye

Palmiye’den favori fotoğraflarım

Akdeniz üzerinde 
güneşin doğuşunu 
ölümsüzleştirin.
Fotoğrafçı, Nikon marka elçisi ve Ağustos 2018’de  
Palmiye’deki fotoğrafçılık atölyesinin animatörü.

Peki ya tatilleriniz 
« İçinizdeki fotoğrafçıyı ortaya 
çıkarmak » için bir fırsat olsaydı? 
Club Med Palmiye, Türkiye’de 
geçen yaz Marc Nouss tarafından 
düzenlenen atölyenin teması tam 
olarak buydu. Yalnızca küçük 
bir G.M® grubu bu profesyonel 
fotoğrafçının sırlarını keşfetme ve 
konaklamaları boyunca uygulamaya 
koyma fırsatı elde etti.

 O hafta hem katılımcılar hem 
de benim için çok faydalı geçti. 
Fotoğrafçılığa henüz yeni adım atıyor 
olsalar da kendilerini geliştirmeye ve 
aygıtlarını veya cep telefonlarını daha 
iyi kullanmayı anlamaya büyük ilgi 
duyuyorlardı. Özellikle de ışıkları ve  
manzaralarıyla inanılmaz olan bu Club 
Med tesisinde!

Hafta, iki atölye üzerinden ilerliyordu. 
Birisi, vurgulamak istediğimiz ışığa 
veya süjeye bağlı olarak kadrajlama 
ve odaklama ile ilgili temel bilgileri 
içeren kısmen teorik bir dersti. Diğeri 

ise elbette Palmiye Tatil Köyü’nün 
sunduğu farklı yerlerde ve manzaralarda 
uygulama yapmaya yönelikti. Ben 
özellikle yansımalarla çalışmak üzere 
Zen havuzunun ortamını beğendim. 
Havzanın ortasında yer alan restoran, 
alışılmamış mimarisi ve ön plandaki 
kuğular ile özgün manzaralar 
yakalamaya olanak tanıyor. Elbette deniz 
kenarından palmiye ağaçları arasındaki 
ufku yakalamak üzere ideal bir panorama 
yakalayabilir veya şamandıradan 
kartpostallık çekimler yapabilirsiniz. 

Bazı G.M’ler bana en iyi ışığın geldiği 
anın hangisi olduğunu sordu. Onlara 
Akdeniz üzerindeki gün doğumunu 
ölümsüzleştirmeleri için bazı ipuçları 
verdim. Ertesi sabah saat 06.00’da plajda 
bu ipuçlarını uygulamaya koyduklarına 
şahit oldum. Hem de tatildeyken! 

Haziran sonunda bu deneyimi Arcs 
Panorama’da tekrarlamak için 
sabırsızlanıyorum. Dağ fotoğrafçılığı ise 
bambaşka bir deneyim. 

@marc_nouss      www.marcnouss.com
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Amazing Weeks = Harika haftalar 

9 MART-20 TEMMUZ 2019

SİZ DE 
TUTKULARINIZI ORTAYA ÇIKARIN

Yeni bir tutkunuzu keşfetmek, bir disiplinde mükemmel hale gelmek  
ve sevdiklerinizle benzersiz anlar paylaşmak için Club Med’e gelin. 

En iyilerle boy ölçüşün, fotoğrafçılıkta ustalaşın, 
uzmanlardan eğitim alın ve sanatçıların canlı performanslarının tadını çıkarın… 

Ve yaşamınızı zenginleştirin. Kendinizle gurur duyun!

İşbirliklerimiz

DENEYİMİNİZİ SEÇİN
Tesis ve tarih yelpazesini keşfedin:

www.clubmed.com.tr/l/amazing-weeks

veya 0212 368 0 968 üzerinden 

veya bir Club Med yetkili acentesi ile iletişime geçin

SPOR
KARŞILAŞMALARI

ZİNDELİK
RİTÜELLERİ

FOTOĞRAF
DÜŞKÜNLERİ

MÜZİK
ETKİNLİKLERİ
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@mhomsy ve @lisahomsy

@jcpieri

Club Med’in  

İçinden
Burada Club Med yaşamının ve ruhunun kalbindesiniz. 

tesislerimizde yıl sonu kutlamalarına yeniden hayat 
verin. Tutkulu Köy Şefleri ile tanışın.  

Marakeş’te Club Med Vakfı adlı  
etkileyici girişimi keşfedin.  

Ve en son yeniliklerimizden haberdar olun:  
Tarihler ve sizi bekleyen yenilikler…  

Hepsini sizlerin beğenisine sunuyoruz!
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@capucinegoalard

@paulineprivez

@novembre7

Siz de durmayın,  
en güzel anlarınızı 
bizlerle paylaşın
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#happynewyear #clubmedlesarcs
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Club Med’in İçinden
NOEL VE YENI YIL

NOEL VE YENI YIL’DA 
CLUB MED IMZALARIMIZI 

HATIRLAYALIM…

Noel Baba’yı pistlerde veya ayakları sudayken seyredin,  
teknede veya atlı kızakta bir gün geçirdikten sonra Yeni Yıl Arifesi’ni 
kutlayın. Bu yıl da G.O®’larımız en güzel mekânlarda büyülü partilerin 
ve unutulmaz deneyimlerin tadını çıkarmanız için bazı hoş sürprizler 

hazırladı. Fotoğraflarla küçük bir tura çıkabilirsiniz:
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#lesboucaniers #happiness #memories

#tignes #wintermood

#clubmedarcspanorama #opening

#tignes #cosystyle #tealover

#lesarcs #besttime #party

#martinique #roamtheplanet

#clubmedixtapa #merrychristmas

#clubmedtignes #cheers*

#bali #christmascountdown

#lesarcs #amazingview

#alps #chill #mountainlover

#maldives #tropicaladdicted

* Fazla alkol tüketimi sağlığınız için zararlıdır, lütfen aşırıya kaçmadan tüketin.
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Club Med’in içinden

KAÇIRILMAYACAK RANDEVULAR

Gelecek 10 aydaki önemli tarihler

MART
9 Mart - Amazing Weeks başlıyor* 

Spor, esenlik, müzik ve fotoğrafçılık 
temalı haftaları deneyimleyin.

26 Mart: 2019/20 Kış rezervasyonları açılış

İlk üç gün sınırsız kontenjanlı En İyi 
ve 15 Ekim’e kadar kotalarla sınırlı Happy First** 

teklifleriyle %15’e varan indirimden faydalanın.

MAYIS
İlk yaz güneşinin tadını çıkarın

Fransa veya Akdeniz’deki tesislerimizde birkaç 
günlük bir kaçamak için  

Week-ends by Club Med’den faydalanın. 

TEMMUZ
Cherating Beach 4  tesisindeki 

Doğa maceranız
Size bir teklifimiz var: 13 Temmuz ve  

2 Ağustos tarihleri arasında, Malezya’da 80 hektarlık 
bir ormanın kalbinde, heyecan verici aktivitelerle 

dolu bir hafta yaşayın.

EYLÜL
Pastırma yazını ayaklarınız suda geçirin

Yazınızı güneşle yıkanan sahillerin sıcaklığında  
uzatmak için Cefalù 5 , Palmiye 4   veya Bodrum 4   

tesislerine kaçın.

KASIM
Club Med 2 Cruise 5  

ile unutulmaz Transatlantik deneyimi
Sonrasında zikzaklar yaparak Karayipler'i dolaşacak  

5 direkli bu prestijli kruvaziyerin güvertesinde 
Lizbon'dan Fort-de-France'a  

doğru seyrederek Okyanusu geçin

NİSAN
İlkbaharda kayağın şaşırtıcı deneyimi 
Daha uzun günler, güneşli pistlerde daha az kişi, 
masmavi gökyüzü ve parlayan kar…   
Cennet gibi bir atmosferde kayak sezonunu son bir 
kısa kaçamak ile kapayın.

HAZİRAN
Yazınızı yüksek dağlarda geçirin
Dağ tesisleri yaz dönemi için kapılarını  
sizlere açıyor. Büyük parklarda tertemiz havayı 
soluyun 1400 metreyi aşan yükseklikte yeni sporlar 
deneyin… Uçlarda yaşanacak yaz deneyimleri!
Şeker bayramınız kutlu olsun
1-8 Haziran yurtiçi ve yurt dışı paket programlarımız 
ile sevdiklerinize unutulmaz bir hafta yaşatın.

AĞUSTOS 
Bayram tatilleriniz en güzel anılarınız  
10-18 Ağustos direk uçuş ve vizesiz Maldivler, Mauritus, 
Bali veya yeni destinasyonumuz Cancun albümünüzde 
unutulmaz anılar arasında yerini alacak.
Club Med 2 Türkiye’de
26 Temmuz İstanbul 27 Ağustos Bodrum hareketli 
Cruise turlarımızı keşfedin

EKİM 
2020 Yaz dönemi için rezervasyon zamanı 
geldi çattı!
Heyecanla beklenen yeniliklerle dolu  
yaz rezervasyon dönemi açılıyor. En avantajlı ilk 3 
gün teklifini sakın kaçırmayın! 
Happy First** teklifiyle %15 indirimden faydalanın.

ARALIK 
Yeni Tatil Köylerimize hoş geldiniz
Michès Playa Esmeralda 5  tesisinin el değmemiş 
kıyı şeridini, Alpe d’Huez 4  tesisinin yeni saklı inci-
sini, veya La Caravelle 4  tesisinin yeni çehresini 
ilk keşfedenlerden olun.

*Harika haftalar
“Mutluluğa ilk ulaşanlar
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04 - 11
Yeniliklerle dolu bir dünyaya  

göz atın

Club Med’deki son yeniliklere genel bir bakış

Alpe d’Huez 4  : Kayak gruplarının yeni doruk noktası

La Caravelle 4  : Papillon Adası’nda yeniden doğuş

12 - 24
Size özel deneyimler yaşayın 

CLUB MED ÖZEL KOLEKSİYON

5  Michès Playa Esmeralda, 
keşfedilmemiş bir sahile ilk adım

5  Club Med 2, 
Karayiplerde yeni yeni limanlar

Les Chalets de Valmorel,  
ailenizle büyülü bir Noel

5  La Plantation d’Albion Club Med,  
dünyayı gerinizde bırakın

5  Cefalù, 
sonbaharın ortasında güneşli bir kaçamak

25 - 33
En güzel anıları  
biriktirin

Haute-Savoie – İlk madalyalar:  
Grand Massif Samoëns Morillon 4  

Meksika - Üç neslin Cancun Yucatan’daki buluşması 4

Maldivler - Cenneti andıran bir ortamda ilk dalış

Portekiz - Da Balaia’da bir ilkbahar tatilinden kesitler

Türkiye -Marc’la fotoğrafçılık üzerine bir hafta

34 - 41
Club Med dünyasına katılın  
Club Med’in İçinden

Club Med imzalı yıl sonu partilerine dönüş

Köy Şeflerimiz ve Tesis G.O’larımızla tanışma

Kaçırılmayacak randevular ve sizleri bekleyen yenilikler
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Worktainment 
Toplantı & Kurumsal 

Etkinlikler
Club Med'in sunduğu Toplantılar ve Etkinlikler  
dünyasına hoş geldiniz. Etkinlik dünyasında 40 yılı 
aşkın deneyimimizle, bir sonraki etkinliğiniz için  
çözüm bizde. 

İşinizin daha da yükselmesine yardımcı olun!

1. Ödüller ve Motivasyon
Club Med'in sunduğu Her Şey Dahil Toplantılar ve Etkinlikler Paketi 
ile şirketler; dönüş uçuşları, tesis transferleri, konaklama, tam pansiyon 
gurme mutfak, spor dersleri, aktiviteler, toplantı odaları ve olanaklarını 
içeren sorunsuz bir paketin keyfini çıkarabilir. 

2. Büyüleyici yerler
Evinize yakın bir yer ya da çok uzak ülkelerde bir macera... Tercihiniz 
hangisi olursa olsun tüm dünyadaki 66'dan fazla destinasyon ile ekibinizi 
en muhteşem yerlerde bir araya getirebilirsiniz 

3. Mümkün olandan fazlası 
Club Med'in sunduğu Toplantılar ve Etkinlikler ile başlangıçtaki konsept 
aşamasından itibaren etkinliğinizi sunmada size destek olacak özel bir 
ekip sunuyoruz. Ekibinizi motive etmek ve zorluklara meydan okumaya 
teşvik etmek için benzersiz ekip aktiviteleri de gerçekleştiriyoruz.

Bizimle iletişime geçin!
https://www.clubmed.com.tr/l/toplanti-ve-kurumsal-etkinlikler 

business@clubmed.com.tr

SEYAHAT ve TOPLANTI
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