Bodrum
Türkiye

Muhteşem bir koyda Ege klasiği

Tesis Özellikleri
• Ege Denizi kıyısında şemsiyelerin veya
ağaçların altında şehir stresinden
uzaklaşın.
• Plajda rüya gibi anlar yaşayın ve
kayalıklardaki tik ağacı tombazlarda
dinlenin.
• Yelken, funboard, rüzgar sörfü, okçuluk
akademisi ve daha fazlasını deneyin.
• Leziz yemeklerin yanında lokal
spesiyallerin de tadını çıkarmayı
unutmayın.
• UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı olan Efes,
Pamukkale ve Hierapolis’in harikalarını
keşfedin*.
* Ekstra ücrete tabidir.
***

∑ TÜRKIYE – BODRUM

CLUB MED BODRUM PALMIYE
YALI MAHALLESI YALI, BODRUM-MUGLA, Flaine
48401, Turkey

Birlikte Güvenle. Club Med yeni hijyen ve güvenlik önlemleri
ile güvenli ve keyifli deneyimler sunuyor.

My Club Med Uygulaması : Tüm ihtiyacınız seyahat dostunuz
My Club Med uygulamamızda. Tesis haritasını keşfedin,
konaklamanıza hazırlanın, aktiviteleri keşfedin ve size özel
servislerin tadını çıkarın. My Club Med’i App Store’dan veya
Google Play’den hemen indirin.
Easy Arrival Servisi*
Şimdi kayıt yapın ve detayları online olarak yönetin, siz
tatilinize başlamadan her şeyi hazırlayalım:
Easy check-in ve check-out
Çocuk Kulüpleri kayıtları
Club Med online Hesabı
Üyelik Alanınızdan ulaşılabilir
*Tesislere göre değişen servisler

Özet
Spor ve Aktiviteler
Yüzme Havuzları
Yiyecek & İçecek
Konaklama
Tatilinizi daha da özel kılın
Pratik Bilgiler
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Spor & Aktiviteler**

Su Sporları
Grup Dersleri

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

ü

ü

10 yaş

Her zaman

Her seviye
için gurup
dersleri(yaş ve
Rüzgar Sörfü ve Funboarding
tarih sınırlaması
Okulu
uygulanabilir) /
Başlangıç / Orta/
ileri seviye

8 yaş

Her zaman

Her seviye
için gurup
dersleri(yaş ve
tarih sınırlaması
uygulanabilir)

8 yaş

Her zaman

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

Fitness Okulu

Her seviye
için gurup
dersleri(yaş ve
tarih sınırlaması
uygulanabilir) /
Serbest erişim

16 yaş

Her zaman

Tenis Okulu

Başlangıç gurup
dersleri

4 yaş

Her zaman

Okçuluk Okulu

Başlangıç gurup
dersleri

11 yaş

Her zaman

Team sports*

Serbest erişim

8 yaş

Her zaman

Tüplü dalış*

Denizcilik Okulu

Kara Sporları & Eğlence
Grup Dersleri

Eğlence

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

ü
ü

Her zaman

*talep üzerine
**hava koşullarına bağlı olarak
*** Önceden rezervasyon yapılabilen sahalar ücrete tabidir

3

Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.

∑ TÜRKIYE – BODRUM

Spor & Aktiviteler

Grup Dersleri

Yüzme Havuzu aktiviteleri

Petank (Top)

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Her seviye
için gurup
dersleri(yaş ve
tarih sınırlaması
uygulanabilir)
Serbest erişim

Excursion*

Uygun Tarihler

16 yaş

Her zaman

Her zaman

Sea trip
Masa tenisi

Minimum yaş  

Her zaman
Serbest erişim

Her zaman

ü

ü

Her zaman

*talep üzerine
**hava koşullarına bağlı olarak
*** Önceden rezervasyon yapılabilen sahalar ücrete tabidir
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Yüzme Havuzları

Yüzme Havuzları
YÜZME HAVUZU
Açık Havuz
Isıtmalı – Depending on
weather conditions.
Derinlik (min./max.): 1.4m /
1.4m
Bu tatlı su lagün havuzu
ana bar ve tiyatro arasında
bulunmaktadır.
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Restoranlar

Restoranlar
La Terrasse

Barlar
EFES
Ana bar
PLAJ BARI - SU SPORLARI
Plaj Bar
SUNSET BAR
Plaj Bar

Ana Restoran
Tesisin merkezinde yüzme havuzunun hemen yanındaki terastan denizi gören The
Terrasse, hem sağlık düşkinlerini hem de en zorlu gurmeleri memnun edecek.
Gün boyunca geniş terasta güzel iklimin tadını çıkarabilir; akşamları yıldızların
altında yemek yiyebilirsiniz.
-Terasta sigara içilebilir.
-Masalar 2-8 kişilik olarak düzenlenmiştir.

Halikarnas
Spesialite Restoran
Muhteşem Ege Denizi manzaralı terası ile ismi gibi özel bir restoran... Öğle
yemeğinde ve belirli akşamlar açıktır. Halikarnas’ta şemsiye çamlarının gölgesinde
öğle yemeğinizi yiyebilir ve akşam yemeği keyfinizi gizli aydınlatmaların sıcak
atmosferinde yaşayabilirsiniz.
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Konaklama

Delüks

Superior
Kategori

İsim

Superior

Superior Oda Denize Yakın

Minimum
alan (m2)
25

Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Ekipman ve servisler

Deniz Tarafı

1-3

Duş, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Bornoz, Terlik, Saç
Kurutma Makinesi, Büyüteçli
Ayna, Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb),
Bakım Ürünleri: aksesuarlar
(duş bonesi, manikür
kiti, bakım kiti vs...)
Küvet, Duş, Ayrı Tuvalet,
Bornoz, Terlik, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb),
Bakım Ürünleri: aksesuarlar
(duş bonesi, manikür
kiti, bakım kiti vs...)

Çamaşır servisi (ek ücretle),
Plaj havlusu, Bagaj servisi

Superior Oda

25

Delüks

Aile Delüks Oda

55

İki katlı aile odası

1-4

Suit

Suit - Denize Yakın

55

Ayrı Oturma Odası

1-2
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1-3

Kat hizmeti, Çamaşır servisi (ek
ücretle), Plaj havlusu, Bagaj
servisi, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

G.M®ler için saat 15:00’ten önce
ücretsiz öğle yemeği, Oda bagaj
servisi, Continental kahvaltı için
özel oda servisi, Kat hizmeti,
Çamaşır servisi (ek ücretle),
Plaj havlusu, Premium Wi-Fi,
Upgrade transfer for G.M® with
transfer package, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Tatilinizi daha da özel kılın*

Geziler
• Doğa kaçamakları : Geleneksel bir yelkenli teknesinde mavi yolculuk (1 gün) / "Doğal Ortamında": 4x4 Safari / Renkli
Turgutreis pazarı (yarım gün)

• Kültürü yakından tanıyın : Harika Efes (günlük) / Halikarnas’tan Bodrum’a (yarım gün) / Gladyatörlerin Unutulmuş
Şehri (1/2 gün)

• Macera hissi : "Duyguların Peşinde" : Gözlerden uzak bir köy
• Kişiye özel : Efsanevi İstanbul (1 gün) / Pamukkale (1 gün) / Özel geleneksel yelkenli tekne veya Yat

*talep üzerine

8

Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Pratik Bilgiler

CLUB MED BODRUM PALMIYE

Minimum Yaş Sınırı Yok

Bilgi
CHECK-IN/CHECK-OUT
Varış ve ayrılış zamanları: - Tüm konaklamalar için geliş saati 15:00 20:00 arasıdır. Erken gelen GM®’ler ekstra ücret ödemeden uygunluk
durumuna bağlı olarak Tatil Köyünde öğle yemeği alabilir. - Odalara
öğleden sonra giriş yapılabilir. Odalar, çıkış günü saat 10:00’da
boşaltılmalıdır, Tatil Köyünden çıkış 17:00’tedir (kahvaltı ve öğle yemeği
dahildir). ** Müsait tarihler (bir hafta veya daha uzun süreli ziyaretler),
kısa ziyaretler veya hafta sonu: - Varış saati 17:00 ile 20:00 arasındadır
TRANSFERLER
Bodrum havaalanına/havaalanından transfer (60 min.)
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.

