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• Tussen de Egeische Zee en de 
pijnbomen komt u volledig tot rust

• Genieten van geraffineerde lokale 
specialiteiten

• Ontspannen op het strand of in 
de rotsachtige baai

• Laat u leiden door de wind tijdens 
funboarden* of catamaranzeilen

• Ontdek de schatten van de 
regio: Éphèse, Pamukkale en 
Hiérapolis***

*Met toeslag.
* * S t a a t  o p  d e  U N E S C O 
Werelderfgoedlijst

Resort highlights
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Samenvatting

Publicatiedatum: 19/05/2023 De informatie in dit document is geldig op deze datum en is onderhevig aan wijzigingen. Voor volledige, 
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indicatie.
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Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer - Zeezijde 25 kijkt uit op zee, Gemeubileerd 
balkon 1 - 3

Superior kamer 25 Gemeubileerd balkon 1 - 3

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Minikoelkast
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V

Badkamer
•  Douche
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe familiekamer 55 Duplex familiekamer, 
Gemeubileerd balkon 1 - 4

Equipment
•  Airconditioning
•  Strandbed met hemel
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V

Badkamer
•  Douche
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Welkomstproducten: accessoires 

(douchekapje, vanity kit, manicurekit 
enz...)

Services
•  Bagageservice
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite - Zeezijde 55 Afzonderlijke Salon, 
Gemeubileerd terras 1 - 2

Equipment
•  Airconditioning
•  Babybed (op aanvraag)
•  Club Med Baby Welcome
•  Telefoon
•  Televisie
•  Espressomachine
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Sofa('s)
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Welkomstproducten: accessoires 

(douchekapje, vanity kit, manicurekit 
enz...)

Services
•  Transfer-upgrade voor G.M.s® met 

transferpakket
•  Bagageservice in de kamer
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Premium wifi
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Diepzeeduiken* ✓ ✓ 10 jaar oud

Windsurfen
Groepslessen alle 
niveaus / Beginner 
/ Ervaren sporter

8 jaar oud

Zeilen Groepslessen alle 
niveaus 8 jaar oud

Wingsurf Kennismaking 8 jaar oud

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Tennis Kennismakingsles 
in groep 4 jaar oud

Boogschieten Kennismakingsles 
in groep 11 jaar oud

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Petanque Vrije toegang

Sea trip

Tafeltennis Vrije toegang

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Pre-bookable green fee packages at extra cost
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Hoofdzwembad
Buitenzwembad

Dit zoetwaterbad in de vorm van een binnenmeer tussen 
de bar en het theater heeft ligstoelen en douches.

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

Turkije
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Zwembaden
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Wellness Zone*

Verwen uzelf met een rustgevend moment verzorgd door onze gespecialiseerde 
G.Os®. Geniet in de schaduw onder een palapa of in een zachte cocon van de open 
sfeer en de heerlijke geuren van de producten.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
Blauwe Cruise op een Traditionele Zeilboot / “Nature Larger than Life”: 4X4 Safari / 
Markt in Turgutreis (1/2 dag)

Verbinden met cultuur : 
De wonderen van Efeze / Van Halicarnassus naar Bodrum / De vergeten stad van 
de Gladiatoren

Avontuur : 
"In Search of Emotion": Inland Village

Op maat gemaakt : 
“A la carte”: Schitterend Istanbul (1 dag) / “A la carte”: Pamukkale, katoenkasteel 
(1 dag) / “A la carte”: Privékaik of Jacht (1 dag)

*op aanvraag
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Restaurant ’La Terrasse’
Hoofdrestaurant

Restaurant ’Halikarnas’
Specialiteitenrestaurant

Bij La Terrasse in Bodrum kunt u genieten van het 
uitzicht op het zwembad en de zee vanaf één van 
de ruime terrassen van het restaurant. Probeer 
‘Al fresco’ traditionele Turkse specialiteiten of 
geniet s ’avonds van een romantische maaltijd 
onder de sterrenhemel. Prachtig gelegen in het 
centrum van het resort. La Terrasse is de place 
to be!

In het Halikarnas restaurant kunt u lunchen 
of dineren met een spectaculair uitzicht op 
de Egeïsche Zee. Ontdek exotische lokale 
gerechten op het Turkse specialiteitenmenu. 
De intieme sfeer en zachte verlichting maken 
het de perfecte plek voor een rustig diner met 
vrienden of een romantisch diner. Reserveren is 
voor het diner verplicht, dus vergeet niet om bij 
de receptie uw tafel te reserveren.
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Bars
De Ephese
Hoofdbar

De strandbar
Beach Bar

Bar ’the Sunset’
Beach Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED BODRUM PALMIYE
YALI MAHALLESI YALI, BODRUM-MUGLA, Flaine
48401, Turkije

Geen minimum leeftijd

 Hygiene & Safety
Veilig blijven, doen we samen. Club Med heeft nieuwe maatregelen toegepast voor uw 
rust gecombineerd met een fantastische vakantie.

 Easy arrival
Easy Arrival Service*
Registreer en beheer uw gegevens online, wij zullen alles voorbereiden om uw aankomst 
te vergemakkelijken:
Gemakkelijk in- en uitchecken
Details ski- en snowboarduitrusting
Registratie voor skilessen
Informatie voor kinderopvang
Club Med-account online
Beschikbaar in uw Customer Space
*Selectie van services per Resort afhankelijk

 Check-in/Check-out
Aankomst- en vertrektijden:
Voor alle verblijfsarrangementen geldt een aankomsttijd tussen 15.00 en 20.00 uur. 
Bij vroegere aankomst kunt u, voor zover plaats beschikbaar, in het resort de lunch 
gebruiken (met toeslag).
Kamer ’s middags beschikbaar
Kamer op de vertrekdag vrijmaken vóór 10.00 uur - vertrek uit het resort om 15.00 uur 
(ontbijt en lunch inbegrepen).

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven van Bodrum (60 min.)

 My Club Med App
Alles wat u nodig heeft, vindt u in de My Club Med-app - uw ideale reisgenoot om uw 
vakantie voor te bereiden en te organiseren. Ontdek de plattegrond van het Resort, de 
infrastructuur en activiteiten en profiteer van speciale services om het meeste uit uw 
vakantie te halen.
Download My Club Med App in de App Store of Google Play
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