
Turks- en Caicoseilanden

Turkoise

• Verblijf in een kleurrijke bungalow 
in dit hof van Eden van 34 hectare

• Ontdek de kleurrijke flora en 
fauna van de onderwaterwereld.

• Feesten op het strand tot in de 
vroege uurtjes

• Nieuwe sensaties: zeilen, 
vliegende trapeze, fitness...

Resort highlights
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Samenvatting
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Superior

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Superior kamer 20 kijkt uit op de tuin 1 - 2

Superior kamer - Geschikt voor personen 
met beperkte mobiliteit 20 kijkt uit op de tuin 1 - 2

Equipment
•  Airconditioning
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Koelkast
•  Minikoelkast
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  USB-poort
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

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

(shampoo, douchegel, crème enz)

Services
•  Bagageservice
•  Wasserijservice (met toeslag)

7



Turks- en Caicoseilanden

Turkoise

Deluxe

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Deluxe kamer - Zeezicht, Balkon 20 Zicht op zee, Gemeubileerd 
balkon 1 - 2

Deluxe kamer - Begane Grond 20 Gemeubileerd balkon 1 - 2

Equipment
•  Airconditioning
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Kluisje
•  Stopcontacten Type A, 100-127 V
•  USB-poort
•  Stopcontact type B: 100 - 127 V

Badkamer
•  Douche
•  Apart toilet
•  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)
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Diepzeeduiken*
Beginner / 
Gevorderde / 
Ervaren sporter

✓ 18 jaar oud

Zeilen ✓

Vrijduiken Groepslessen alle 
niveaus 18 jaar oud

Kayak Vrije toegang 16 jaar oud

Stand Up Paddle Vrije toegang 16 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 / 
Kennismakingsles 
in groep / Vrije 
toegang

18 jaar oud

Pickleball ✓ 4 jaar oud

Tennis Groepslessen alle 
niveaus 18 jaar oud

Yoga Kennismakingsles 
in groep 18 jaar oud

Golf* Alle niveaus ✓

Circus Trapeze Groepslessen alle 
niveaus 18 jaar oud

Team sports Vrije toegang 18 jaar oud

Big Game Vissen* Alle niveaus ✓

Petanque Vrije toegang

Tafeltennis Vrije toegang

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Vrije toegang 18 jaar oud

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

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

Bij dit zoetwaterbad kunt u heerlijk loungen in de bijzondere 
strandstoelen (tweepersoonsbankje met gordijn) en 
ligstoelen.

Diepte (min./max.): 1.3m / 1.8m

Turks- en Caicoseilanden
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Zwembaden
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Wellness-ruimte*

Lichaam en geest zijn in goede handen bij onze G.O.s®. Stuk voor stuk discrete, 
vriendelijke en toegewijde experts die ervoor zorgen dat uw behandeling een ultiem 
me-momentje wordt.
Uw zintuigen worden verwend met producten van topkwaliteit die wij speciaal 
uitkiezen in functie van uw specifieke wensen en behoeften.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
Dream day getaway / Snorkel Cruise/Iguana Island / North Caicos Tour

Avontuur : 
Parasailing / Private fishing - 1/2 day 1 deck / Private fishing - 1/2 day 2 decks / 
Private fishing - Full day 2 decks / Zeil met zonsondergang / Sea scooter / Sea 
scooter / Sea scooter

 : 
Op maat gemaakt

*op aanvraag
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Restaurant ’Grace Bay’
Hoofdrestaurant

De Sharkies Grill & 
Beach Bar
Specialiteitenrestaurant

Dit kleurrijke restaurant heet u en uw vrienden 
welkom voor de internationale buffetmaaltijden. 
In dit restaurant in het centrum van Resort 
Turquoise op de Turks en Caicos eilanden kunt u 
ook terecht voor een laat ontbijt als het de avond 
ervoor erg laat is geworden.Alleen op het terras 
van dit restaurant is roken toegestaan. Er zijn 
tafels aanwezig voor 2 tot 8 personen.

Met zijn terras direct aan het strand, is deze 
open-air bar en restaurant de hele dag geopend 
en ’s avonds, de perfecte plek om buiten te 
dineren. Het heeft een grote verscheidenheid 
aan gerechten op het menu overdag, en serveert 
een selectie van gegrilde vis- en vleesgerechten 
in de avond.

Turks- en Caicoseilanden
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Bars
Bar ’Blue Coral’
Hoofdbar

Sharkie’s bar
Beach Bar

Jojo’s bar
Beach Bar

Wine Cellar
Wine Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED TURKOISE
BRITISH WEST-INDIES, Turks-en Caicoseilanden
TKCA 1ZZ, Turks-en Caicoseilanden

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 nuttigen 
(met toeslag).
- Kamer ’s middags beschikbaar
- Kamer op de vertrekdag vrijmaken vóór 11.00 uur - vertrek uit het Resort om 15.00 uur 
(ontbijt en lunch inbegrepen).

 Transfers
Transfer van en naar de luchthaven van Providentials (15 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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