Kamarina
İtalya

Zeytin ağaçlarının gölgesinde enerji toplayın

Tesis Özellikleri
• Zeytin ağaçlarının altında, renkli kareler
ve büyüleyici ağaçların arasında tembellik
yapmak
• Canla başla tenis, yelkencilik, uçan trapez
veya golf* çalışın.
• Ufak çocuklarınızın 2 yaşından itibaren*
volkanların sır dolu dünyasıyla tanışmasını
ve genç yaşlardaki çocuklarınızın Club
Med Passworld
e;’de hayatlarının eğlencesini yaşadıklarını
görün
• Agrigente, Syracusa** ve Etna gezileri
**UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı. * Ekstra
ücrete tabidir

∑ İTALYA – KAMARINA

CLUB MED KAMARINA
LOCALITÀ SCOGLITTI, RAGUSA, Sicily-Ragusa
97100, Italy

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

Özet
Spor ve Aktiviteler

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

Yüzme Havuzları
Çocuk
Yiyecek & İçecek
Konaklama
Tatilinizi daha da özel kılın
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.

∑ İTALYA – KAMARINA

Spor & Aktiviteler**

Su Sporları
Grup Dersleri
Denizcilik Okulu
Tüplü dalış*

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Her seviye

ü

Başlangıç seviyesi

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

6 yaş

Her zaman

11 yaş

Her zaman

Kayaking

Serbest erişim

16 yaş

Her zaman

Stand up paddle

Serbest erişim

16 yaş

Her zaman

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

Kara Sporları & Eğlence
Grup Dersleri

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Tenis Okulu

Her seviye /
Başlangıç / Orta/
ileri seviye

4 yaş

Her zaman

Fitness Okulu

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

16 yaş

Her zaman

Sirk aktiviteleri eşliğinde
Uçan Trapez Okulu

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

4 yaş

Her zaman

Okçuluk Okulu

Başlangıç gurup
dersleri

6 yaş

Her zaman

Team sports*

Serbest erişim

8 yaş

Her zaman

Eğlence

ü
ü

Her zaman

*talep üzerine
**hava koşullarına bağlı olarak
*** Önceden rezervasyon yapılabilen sahalar ücrete tabidir
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veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.

∑ İTALYA – KAMARINA

Spor & Aktiviteler

Grup Dersleri

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

11 yaş

Her zaman

Yüzme Havuzu aktiviteleri

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

Rehberli yürüyüşler

Başlangıç gurup
dersleri

Her zaman

Mini golf

Serbest erişim

Her zaman

Petank (Top)

Serbest erişim

Her zaman

Masa tenisi

Serbest erişim

Her zaman

Excursion*

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
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Yüzme Havuzları

Yüzme Havuzları
ANA YÜZME HAVUZU

ÇOCUK HAVUZU

Açık Havuz

Açık Havuz

Derinlik (min./max.): 1.1m /
1.8m

Derinlik (min./max.): 0.6m /
0.8m

Club Med’in en büyük tatlı su
havuzu! Tesisin merkezinin
hemen sağında bulunan
havuz alanında şezlonglar,
plaj şemsiyeleri ve duşlar
bulunmaktadır.

Bu tatlı su yüzme havuzunda
iki ayrı yüzme alanı
bulunmaktadır.

OTEL HAVUZU

CLUB MED SPA POOL

Açık Havuz

Kapali Havuz

Derinlik (min./max.): 1.1m /
1.8m

Isıtmalı

Geçici olarak kapalıdır.
Bu sakin tatlı su yüzme
havuzu, tüm GM’ler için otelle
aynı tarihlerde açıktır.
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Mini Club Med® alanında
bulunan çocuk havuzu Mini
Club’ın açık olduğu saatler
boyunca açıktır.

Freshwater swimming pool
with an aquatic pathway
consisting of various toning
jets. This pool is only available
to G.M® who have booked
treatments at Club Med Spa.

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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Çocuk

Çocuk Kulüpleri
Yaş

İsim

Dahil Aktiviteler

Talep üzerine Aktiviteler

Uygun Tarihler

Evening, Gösteri zamanı,
Yaratıcı workshoplar, Erken
öğrenme, Yürüyüşler

Her zaman

Her zaman

2-3 yaş

Petit Club Med*

4-10 yaş

Mini Club Med

Grup dersleri, Grup dersleri,
Grup dersleri, Grup dersleri,
Evening, Gösteri zamanı

11-17 yaş

Club Med Passworld

Grup dersleri, Grup dersleri,
Grup dersleri, Grup dersleri,
Gösteri zamanı

Gençlere yönelik spa

itibaren 26-03-2023 `e  10-11-2023

Çocuk Aktiviteleri
Yaş

Dahil Aktiviteler

2-3 yaş

Muhteşem Aile, Aile boyu “Big Snack”, Pool free access, Aile
boyu gösteri zamanı

4-10 yaş

Muhteşem Aile, Aile Boyu Güzel Sanatlar ve El Sanatları,
Aile boyu “Big Snack”, Aile boyu turnuvalar ve oyunlar, Suda
ailece eğlence, Pool free access, Aile boyu gösteri zamanı,
Free access to sailing, Free access to tennis courts

11-17 yaş

Muhteşem Aile, Aile Boyu Güzel Sanatlar ve El Sanatları,
Aile boyu “Big Snack”, Aile boyu turnuvalar ve oyunlar, Suda
ailece eğlence, Pool free access, Free access to sailing, Free
access to tennis courts

Talep üzerine Aktiviteler

*talep üzerine
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∑ İTALYA – KAMARINA

Çocuk

Çocuk Servisleri
Yaş

Dahil aktivite & olanaklar

Talep üzerine aktiivite & olanaklar

0-2 yaş

Club Med Baby Welcome

Bebek bakıcılığı

2-3 yaş

Easy Arrival

Evening Service, Bebek bakıcılığı

4-10 yaş

Easy Arrival

Bebek bakıcılığı

11-17 yaş

Easy Arrival

*talep üzerine
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Restoranlar

Restoranlar
The Dunes

Barlar

Ana Restoran
Hem göze hem de damağa hitap eden gerçek bir şölen.

AGORA
Ana bar

Tesisin merkezinde yer alan bu büyük restoran hem yetişkinlere hem de çocuklara
hizmet vermektedir ve ünlü yerel üretim yerlerinden alınmış malzemeler ile
lezzetli, renkli yemekler sunmaktadır.

YÜZME HAVUZU BARI
Havuz Bar

Il Trinacria

PLAJ BAR
Plaj Bar

Geçici olarak kapalıdır.

GECE KULÜBÜ BARI
Gece Kulübü Barı
ROOF GARDEN
Otel Barı

Diğer Restoranlar
Otelin zemin katında, Il Trinacria bulmak kolaydır, ancak ayrılmak o kadar kolay
değil! Lezzetli uluslararası mutfağı, harika atmosferi ve güler yüzlü personeli,
kahvaltı, öğle yemeği (sadece Temmuz ve Ağustos aylarında) ve akşam yemeği için
mükemmel bir seçimdir ve deniz manzarası için ekstra bir ücret yoktur! Otelle
aynı tarihlerde erişilebilir.

Il Vulcano
Spesialite Restoran
If you love seafood, then this is the place! It’s situated in the centre of the Resort,
next to the main restaurant.
Only open in the evenings, your taste buds will be able to sail away thanks to
their selection of delicious seafood dishes.
Temporarily closed

Il Cavallo Marino
Spesialite Restoran
Deniz kıyısında öğle ve akşam yemeği yemenize olanak tanıyan harika lokasyonu
ile bu restoranın tadını çıkarın; uluslararası mutfak ve bir Sicilya yemekleri seçkisi.
Burası sigara içilmeyen alandır.
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Konaklama

Delüks

Standart
Kategori

İsim

Standart

Standart Oda - Deniz
Manzaralı, Otel

Minimum
alan (m2)
25

Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Ekipman ve servisler

1-3

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

Bagaj servisi

Standart Oda - Villagio

17

1-2

Standart Oda - Otel

25

1-4

Junior Aile Standart
Oda - Villagio

27

1-3

Aile Standart
Oda - Villagio

34

Çocuklar için ayrı
uyku alanı

Master Aile Standart
Oda - Villagio

76

4-6
İki katlı aile odası,
Çocuklar için ayrı uyku
alanı, Living Room

Geçişli Standart
Odalar - Otel

50

Delüks

Delüks Oda - Otel

36

Lounge Alanı

1-2

Suit

Suit - Deniz Manzaralı,
Otel, Geçişli Standart
Oda -Deniz Manzaralı

100

Living Room

4

9

1-4

4

Bagaj servisi

Bagaj servisi

Plaj havlusu, Bagaj servisi,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Continental kahvaltı için özel
oda servisi, Plaj havlusu, Bagaj
servisi, Temizlik, Priority booking
at the Speciality Restaurant

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

Kategori

İsim
Suit - Deniz
Manzaralı, Otel
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Minimum
alan (m2)
50

Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Ekipman ve servisler

Living Room

1-2

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

Continental kahvaltı için özel
oda servisi, Plaj havlusu,
Bagaj servisi, Temizlik, Priority
booking at the Speciality
Restaurant, 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*

Club Med Spa DECLÉOR
Fransız mükemmelliği yaklaşık 100 yıldır tüm kadınlara gerçek güzelliklerini ortaya çıkarma şansı sunuyor. Danstan
ilham alan el hareketlerini kullanan yaratıcı Nadia Payot’ın ’42 hareket” koreografisi yenilikçi formüllerden ve büyük bir
duyusallıktan besleniyor. Her şeyi tamamen akışına bırakmakla ilgili, minerallere dayalı bir kozmetik devrim.

*talep üzerine
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Tatilinizi daha da özel kılın*

Geziler
• Doğa kaçamakları : Etna and Taormina / Expedition to Etna
• Kültürü yakından tanıyın : Agrigento, the treasure of the Gods / Piazza Armerina, a taste of Rome / Sweet Night in
Ibla / Syracusa and Noto / Alternative Sicily

• Macera hissi : Cycling in Sicily / Marine geteway
• Kişiye özel : Epicurian Vittoria

*talep üzerine
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Pratik Bilgiler

CLUB MED KAMARINA

Minimum Yaş Sınırı Yok

Bilgi
CHECK-IN/CHECK-OUT
2
Tatil köyüne giriş/çıkış saatleri: Tüm konaklamalar için geliş saati 15:00
- 20:00 arasıdır. Erken gelen G.M.®’lerin, müsaitlik durumuna bağlı
olarak ek ücret karşılığı tatil köyünde öğle yemeği alması mümkündür.
•Odalara öğleden sonra giriş yapılabilir.
• Öğleden sonra saat 3’teki çıkışlar için odaların çıkış yapılacak gün
sabah saat 9’a kadar boşaltılması gerekir.
TRANSFERLER
Catania havaalanına/havaalanından transfer (105 min.)
Palermo havaalanına/havaalanından transfer (240 min.)
Comiso havaalanına/havaalanından transfer (30 min.)
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