
Turkije

Kemer

• In dit Clubdorp voor volwassenen 
aan de voet van de berg Taurus 
beleeft u een feestelijke vakantie

• Na het feesten tot in de late 
uurtjes kunt u genieten van een 
laat ontbijt

• Lekker actief bezig zijn met 
waterskiën en wakeboarden

• Doe mee aan een toernooi op een 
van de 9 tennisbanen of neem een 
duik in zee

• Ontdek archeologische sites* en 
de cultuur en keuken van Turkije

* Met toeslag

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, 
actuele informatie, contacteer uw reisagent of de Club Med website. De afbeeldingen zijn niet contractueel en dienen alleen als 
indicatie.
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Standard

Accommodatie

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Standaard kamer - Zeezicht, 
Pijnboombos 24 Zicht op zee 1 - 2

Standaard kamer - Zeezicht, Toegang tot 
de tuin, Pijnboombos 24 Zicht op zee 1 - 2

Standaard kamer 17 1 - 3

Standaard kamer - Pijnboombos 24 1 - 2

Standaard kamer - Toegang tot de tuin 20 kijkt uit op de tuin 1 - 3

Standaard kamer - Terras 20 Gemeubileerd terras 1 - 3

Junior Standaard kamer - Heuvelzijde 19 1 - 2

Equipment
•  Telefoon
•  Televisie

Badkamer
•  Douche
•  Haardroger
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Waterskiën en Wakeboarden Groepslessen alle 
niveaus

Windsurfen Groepslessen alle 
niveaus 18 jaar oud

Vrijduiken Vrije toegang

Stand Up Paddle Vrije toegang

Scuba Diving* Alle niveaus ✓

*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
Groepslessen 
alle niveaus / Alle 
niveaus

18 jaar oud

Boogschieten Kennismakingsles 
in groep 18 jaar oud

Team sports Vrije toegang 18 jaar oud

Paardrijden* ✓

Petanque Vrije toegang

Tafeltennis Vrije toegang

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad
Vrije toegang / 
Groepslessen alle 
niveaus

16 jaar oud

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

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

Zwembad
Buitenzwembad

Dit zoetwaterbad met overloop is gunstig 
gelegen in het centrum van het Clubdorp. Er zijn 
ligstoelen, parasols en douches aanwezig.

Diepte (min./max.): 1.2m / 2m

Dit zeewaterbad in de vorm van een binnenmeer 
met drie delen ligt boven het strand. Er zijn 
ligstoelen en parasols aanwezig.

Diepte (min./max.): 0.4m / 1.2m

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 : 
Cruise and Phaselis / Cable car

Verbinden met cultuur : 
Authentic Antalya / The Lost Cities of Myra and Kekova.

Avontuur : 
4x4 Safari / Horse ride

Op maat gemaakt : 
Fabulous Istanbul / Private yacht / The Cotton Castles of Pamukkale

*op aanvraag
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Restaurant ’Ephèse’
Hoofdrestaurant

Restaurant ’La Pinède’
Ander restaurant

Dit volledig naar buiten gerichte restaurant 
in het centrum van Clubdorp Kemer serveert 
uitgebreide maaltijdbuffetten met internationale 
gerechten.Op een deel van het terras is roken 
niet toegestaan.Er zijn tafels aanwezig voor 4 tot 
8 personen.

In dit specialiteitenrestaurant met weids 
uitzicht over de zee bij Kemer kiest u ’s avonds 
specialiteiten van de menukaart. Overdag 
kunt u hier ontbijten en een late lunch 
gebruiken.’s Avonds kunt u hier dineren na 
reservering bij de receptie. Bediening aan tafel. 
Ruimte waar roken is toegestaan.Er zijn tafels 
aanwezig voor 2 tot 8 personen.
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Bars
Grote bar
Hoofdbar

Bar bij het dennenbos
Beach Bar

Nachtclub
Night-Club Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
AKDENIZ TURISTIK TESISLER A.S
CLUB MED KEMER TATIL KOYU MERKEZ, KEMER-ANTALYA, Antalya
07980, Turkey

Minimale leeftijd (jaren) 18

 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 Antalya (75 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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