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Palmiye Hotel

• Kom volledig tot rust aan het 
uitgerekte strand van 800 meter 
of aan het stiltezwembad

• Tieners hebben de tijd van hun 
leven in de Club Med Passwold®

• Verbeter uw tennistechnieken op 
één van de twaalf tennisbanen

• Uw kleintjes (vanaf 4 maanden) 
hebben de tijd van hun leven in 
onze kinderclubs

• Vlieg door de lucht aan de 
vliegende trapeze en maak daarna 
een zachte landing in de Club Med 
Spa by Sothys

Resort highlights
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Accommodatie
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Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer - Zeezicht, Hotel 26 Zicht op zee, Gemeubileerd 
balkon 1 - 3

Superior kamers met tussendeur - 
Zeezicht, Hotel 52 Zicht op zee, Gemeubileerd 

balkon 4 - 6

Superior kamer - Zeezijde, Hotel 26 kijkt uit op zee, Gemeubileerd 
balkon 1 - 3

Superior familiekamer - Zeezijde, Hotel 45
Afzonderlijke slaapruimte voor 
de kinderen, Gemeubileerd 
balkon

3 - 4

Superior kamer - Single, Hotel 16 1

Superior kamer - Hotel 26 Gemeubileerd balkon 1 - 3

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit - Hotel 26 Gemeubileerd balkon 1 - 3

Superior kamers met tussendeur - 
Zeezijde, Hotel 52 kijkt uit op zee, Gemeubileerd 

balkon 4 - 6

Superior kamers met tussendeur - Hotel 52 Gemeubileerd balkon 4 - 6

Equipment
•  Airconditioning
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Minikoelkast
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Kluisje
•  Verwarming
•  Stopcontacten Type F, 220-240 V

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

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)

7



Turkije

Palmiye Hotel

Suite

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Suite - Zeezicht, Hotel 70 Zicht op zee, Afzonderlijke 
Salon, Balkon 1 - 2

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

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  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
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Premium wifi
•  Dagelijks bijgevulde minibar (bevat 

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

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

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Waterskiën en Wakeboarden Groepslessen alle 
niveaus 8 jaar oud

Zeilen Groepslessen alle 
niveaus 6 jaar oud

Windsurfen ✓ 8 jaar oud

Kajak Vrije toegang 16 jaar oud

Stand Up Paddle Vrije toegang 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)

Tennis
Groepslessen 
alle niveaus / Alle 
niveaus

4 jaar oud

Circus Trapeze Groepslessen alle 
niveaus 4 jaar oud

Boogschieten Kennismakingsles 
in groep 6 jaar oud

Fitness
Groepslessen alle 
niveaus / Vrije 
toegang

16 jaar oud

Parasailing* ✓

Team sports Vrije toegang 8 jaar oud

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Groepslessen alle 
niveaus 16 jaar oud

Paardrijden* ✓

Petanque

Sea trip Vrije toegang

Tafeltennis

Tubing* ✓

Scuba diving* Alle niveaus ✓

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

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

Kinderzwembad
Buitenzwembad

Dit zoetwaterbad met overloop heeft twee delen en ligt 
in het Villagio. Er zijn teakhouten ligstoelen, parasols en 
douches aanwezig.

Dit zoetwaterzwembad is speciaal voor kinderen.

Zwembad
Buitenzwembad

Zwembad hotel
Buitenzwembad

Zen Zwembad
Buitenzwembad

Binnenbad
Binnenzwembad

Langs het strand, vlakbij het waterskigebied en niet ver 
van de kinderfaciliteiten, is dit zwembad gereserveerd voor 
volwassenen. 

Ter informatie: er staan strandstoelen, parasollen en 
handdoeken kunt u huren bij de ingang van het zwembad.

Dit zoetwaterbad met overloop ligt bij het hotel. Er zijn 
teakhouten ligstoelen, parasols en douches aanwezig.

Tijdelijk gesloten. 

Dit zoetwaterzwembad met hot tub in de buurt van het hotel 
heet u de hele dag welkom. Toegang voor volwassenen en 
16-plussers onder begeleiding van een volwassene.

Dit zoetwaterbad ligt in het Club Med fitnesscentrum.

Turkije

Palmiye Hotel

Zwembaden
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Club Med Spa by SOTHYS*

Sothys is de godin van de schoonheid en wijdde zich aan de vrouw om haar 
schoonheid en geluk te bewaren. Ontdek digi-esthétique®, een exclusieve 
massagetechniek waardoor u ontsnapt aan de realiteit en volledig tot rust komt.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
Cruise en Phaselis / Kabelbaan

Verbinden met cultuur : 
Authentieke Antalya / De verloren steden van Myra en Kekova. / Perge and 
Aspendos, a voyage through history / Souvenirs uit Antalya

Avontuur : 
Paardrijden / 4x4 Safari

Op maat gemaakt : 
Fabelachtig Istanbul / Privé jacht / het Katoenkasteel van Pamukkale

*op aanvraag
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Kinderen
Kinderclubs

 Leeftijd Naam Inbegrepen activiteiten Activiteiten op 
aanvraag Beschikbare data

0 tot 2 jaar Baby Club Med®* Creatieve workshops, 
Spelletjes, Wandelen Altijd

2 tot en 
met 3 jaar Petit Club Med®*

Avondservice, Creatieve 
workshops, Spelletjes, 
Wandelen, Shows

Altijd

4 tot en 
met 10 jaar Mini Club Med +

New fun activities, 
Groepslessen, Vliegende 
trapeze groepslessen, 
Zeil groepslessen, Tennis 
groepslessen, Waterskiën & 
Wakeboarden groepslessen, 
Zeil groepslessen, 
Avondservice, Shows

Altijd

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med 
Passworld®

Groepslessen, Vliegende 
trapeze groepslessen, 
Zeil groepslessen, Tennis 
groepslessen, Waterskiën & 
Wakeboarden groepslessen, 
Zeil groepslessen, Shows

Altijd

Kinderactiviteiten
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten Activiteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Vrije toegang tot het zwembad, Snacktime

2 tot en 
met 3 jaar

Club Med Amazing Family!, Vrije toegang tot het 
zwembad, Family Show, Snacktime

4 tot en 
met 10 jaar

Club Med Amazing Family!, Vrije toegang tot het 
zwembad, Family Show, Snacktime, Creatieve 
en artistieke activiteiten, Toernooien & spelletjes, 
Waterspelletjes, Gratis toegang tot zeilen, Free 
access to tennis courts, Gratis toegang tot 
windsurfen

11 tot en 
met 17 jaar

Club Med Amazing Family!, Vrije toegang tot het 
zwembad, Family Show, Snacktime, Creatieve 
en artistieke activiteiten, Toernooien & spelletjes, 
Waterspelletjes, Gratis toegang tot zeilen, Free 
access to tennis courts, Gratis toegang tot 
windsurfen

Family Spa

*op aanvraag
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Kinderservices
 Leeftijd Inbegrepen activiteiten & faciliteiten Activiteiten & faciliteiten op aanvraag

0 tot 2 jaar Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival Babysit, Pyjama Club®

2 tot en 
met 3 jaar Easy Arrival Avondservice, Babysit, Pyjama Club®

4 tot en 
met 10 jaar Easy Arrival Babysit, Pyjama Club®

11 tot en 
met 17 jaar Easy Arrival

*op aanvraag
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Phaselis
Hotel Restaurant

Topkapi
Specialiteitenrestaurant Le Bosphore

Specialiteitenrestaurant

Het Phaselis ligt in het hart van Club Med Palmiye Hotel, de 
perfecte plek om te ontbijten. U kunt ervoor kiezen om te 
eten in de charmante binnenruimte of op het terras met de 
zee als horizon.

De ideale plek voor een ontspannen diner met familie of 
vrienden. De aangename koelte is de perfecte aanvulling 
op het heerlijke eten. De chef-kok bereidt een scala aan 
gebraden en gegrild vlees voor u en creëert geweldige 
lokale specialiteiten die smaken naar méér! Reserveer aan 
de receptie.

Dit gloednieuwe, elegante restaurant met vriendelijke 
bediening aan tafel is open voor een laat ontbijt of voor 
lunch in de vroege namiddag. ’s Avonds neemt de chef u 
mee op een culinaire reis doorheen de Turkse keuken met 
typische smaken en verse lokale producten. Reserveren is 
verplicht voor het diner, vergeet dus niet om te boeken bij 
de receptie.

Het Olympus
Hoofdrestaurant

Gelegen in het Villagio-gebied van het Palmiye Resort, is 
de Olympus de perfecte plek om vrienden en familie te 
ontmoeten voor een ontspannen maaltijd (ontbijt, lunch of 
diner). U kunt binnen eten en genieten van de rustige sfeer, 
of op het ruime terras om optimaal van het fantastische 
weer te genieten. Onze chef-koks bereiden elke dag een 
selectie van caloriearme maaltijden.
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Bars
Efeze
Hoofdbar

Lalezar
Hoofdbar

La Cave
Wine Bar

Turkuaz
Hoofdbar

Tulipe
Zwembad bar

Zen Pool Bar
Zen Pool bar

Zwembadbar volwassene zone
Zwembad bar

Snack Bar
Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED PALMIYE TATIL KOYU A.S
59 YENI MAH. DEDELER KUME EVLERI, ANTALYA, Antalya
7980, 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- / vertrektijd van het resort: Voor alle verblijven, aankomst tussen 16.00 en 
20.00 uur. GM®’s die vroeg aankomen, kunnen mogelijk tegen een toeslag lunchen, onder 
voorbehoud van beschikbaarheid. ’S Middags kamers beschikbaar. Kamers moeten op 
de dag van vertrek om 10.00 uur worden verlaten, om 15.00 uur uit het resort (inclusief 
ontbijt en lunch). Als een van deze tijden verandert, worden de herziene tijden vermeld in 
uw "Holiday Rendez-Vous".

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven van Antalya (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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