Palmiye Hotel
Türkiye

Antalya’da doğa ve denizle içiçe...

Tesis Özellikleri
• Relaxing on a fine stretch of beach
(800 metres) or by the quiet pool
• Perfecting your strokes on one of the
Resort’s 13 tennis courts
• Leaving your little ones (from 4 months
old) in the safe hands of our G.O®s
• Seeing your teenage children have the
time of their lives at the Club Med
Passworld®, "Showroom"
• Flying through the air on a flying trapeze,
then making a soft landing at Club Med
Spa by SOTHYS

∑ TÜRKIYE – PALMIYE HOTEL

CLUB MED PALMIYE TATIL KOYU A.S
59 YENI MAH. DEDELER KUME EVLERI, ANTALYA, Antalya
07980, Turkey

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.
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Spor & Aktiviteler**

Su Sporları
Grup Dersleri

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

Su Kayağı ve Wakeboarding
Okulu (sadece yaz aylarında)

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

8 yaş

itibaren 30-04-2023 `e
04-11-2023

Denizcilik Okulu

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

6 yaş

Her zaman

8 yaş

Her zaman

ü

Rüzgar Sörfü Okulu
Kayak

Serbest erişim

16 yaş

Her zaman

Kürekli Sörf

Serbest erişim

8 yaş

Her zaman

Kara Sporları & Eğlence
Grup Dersleri

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

Tenis Okulu

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

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

4 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

*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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Spor & Aktiviteler

Grup Dersleri

Fitness Okulu

Ücretsiz

Parasailing*

ü

Golf*
Team sports*

Her zaman

ü

Her zaman
8 yaş

Her zaman
Her zaman

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

16 yaş

ü

Her zaman

Her zaman
Her zaman
itibaren 30-04-2023 `e
04-11-2023

Serbest erişim

Masa tenisi

Her zaman

Tubing (şişme kızak ile
kayma)*

Excursion*

16 yaş

Her zaman

Petank (Top)

Scuba diving*

Uygun Tarihler

ü

At Biniciliği*

Sea trip

Minimum yaş  

ü

ü

Serbest erişim

Eğlence

Yüzme Havuzu aktiviteleri

Ekstra kurs ücreti

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

Her seviye

ü

ü

Her zaman

ü

Her zaman

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
ANA YÜZME HAVUZU

ÇOCUK YÜZME HAVUZU

Açık Havuz

Açık Havuz

Isıtmalı – Mevsim boyunca hava
koşullarına bağlı olarak Nisan,
Mayıs, Ekim ve Kasım aylarında
ısıtılmaktadır.

Isıtmalı – Mevsim boyunca hava
koşullarına bağlı olarak Nisan,
Mayıs, Ekim ve Kasım aylarında
ısıtılmaktadır.

İki yüzme alanı bulunan
bu taşma sistemli tatlı su
havuzu Villagio’nun içinde
bulunmaktadır.

Bu yüzme havuzu sadece
çocukların kullanımına açıktır.

YÜZME HAVUZU

OTEL HAVUZU

Açık Havuz

Açık Havuz

Isıtmalı – Mevsim boyunca hava
koşullarına bağlı olarak Nisan,
Mayıs, Ekim ve Kasım aylarında
ısıtılmaktadır.

Isıtmalı – Nisan, Mayıs, Ekim
ve Kasım aylarında hava
koşullarına bağlı olarak
mevsim boyunca belirli
dönemlerde ısıtılmaktadır.
Lütfen 28 Nisan 2018 olan
açılış tarihinde henüz
ısıtılmamış olacağını göz
önünde bulundurunuz.

Su kayağı alanının yanında
sahil boyunca uzanan ve çocuk
kulübü tesislerinin yakınında
bulunan havuz yetişkinlere
özeldir.
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Bu taşma sistemli tatlı
su havuzu otelin içinde
bulunmaktadır.

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

ZEN HAVUZU

KAPALI HAVUZ

Açık Havuz

Kapali Havuz

Isıtmalı – Mevsim boyunca hava
koşullarına bağlı olarak Nisan,
Mayıs, Ekim ve Kasım aylarında
ısıtılmaktadır.

Isıtmalı – Geçici olarak
kapalıdır.

Geçici olarak kapalıdır.
Otelin yakınındaki spa küvetli
bu tatlı su havuzu gün boyunca
sizi ağırlamaktadır. Bir
yetişkin eşliğinde yetişkinler
ve 16 yaşından büyükler için
erişim.

Nisan, Mayıs, Ekim ve Kasım
aylarında hava koşullarına
bağlı olarak mevsim
boyunca belirli dönemlerde
ısıtılmaktadır. Lütfen
28 Nisan 2018 olan açılış
tarihinde henüz ısıtılmamış
olacağını göz önünde
bulundurunuz.
Geçici olarak kapalıdır.
Bu tatlı su yüzme havuzu, Club
Med Fitness ve otel bölgesinde
yer almaktadır.
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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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Çocuk

Çocuk Kulüpleri
Yaş

İsim

Dahil Aktiviteler

Talep üzerine Aktiviteler

Uygun Tarihler

0-2 yaş

Baby Club Med*

Yaratıcı workshoplar, Erken
öğrenme, Yürüyüşler

2-3 yaş

Petit Club Med*

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

Her zaman

Mini Club Med +

New fun activities, Grup
dersleri, Uçan trapez grup
dersleri, Grup dersleri, Grup
dersleri, Grup dersleri, Grup
dersleri, Akşam, Gösteri
zamanı

Her zaman

Club Med Passworld

Grup dersleri, Uçan trapez
grup dersleri, Grup dersleri,
Grup dersleri, Grup dersleri,
Grup dersleri, Gösteri
zamanı

4-10 yaş

11-17 yaş

Gençlere yönelik spa

Her zaman

Her zaman

Çocuk Aktiviteleri
Yaş

Dahil Aktiviteler

0-2 yaş

Pool free access, Aile boyu “Big Snack”

2-3 yaş

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

4-10 yaş

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

11-17 yaş

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

Talep üzerine Aktiviteler

*talep üzerine
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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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Çocuk

Çocuk Servisleri
Dahil aktivite & olanaklar

Talep üzerine aktiivite & olanaklar

0-2 yaş

Yaş

Club Med Baby Welcome, Easy Arrival

Bebek bakıcılığı, Pyjamas Club

2-3 yaş

Easy Arrival

Akşam Servisi, Bebek bakıcılığı, Pyjamas Club

4-10 yaş

Easy Arrival

Bebek bakıcılığı, Pyjamas Club

11-17 yaş

Easy Arrival

*talep üzerine
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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
Phaselis
Otel restoran
Kahvaltılar, öğle ve akşam yemekleri için, geniş teraslı restoran. Masmavi denizin
kenarında, açık havada ve yıldızların altında yemek yemenin keyfini çıkarabilirsiniz.
Ekibimiz, sizlere her gün düşük kalorili yemeklerden bir seçki sunmaktadır.
-Terasta sigara içilebilir.
-4 ila 8 kişilik masalar mevcuttur.
-Bebekler için mama sandalyeleri bulunmaktadır.

Olimpus
Ana Restoran
Palmiye Resort’un Villagio bölgesinde yer alan Olympus, rahat bir yemek
(arkadaşlarınızla ve ailenizle) rahat bir yemek (kahvaltı, öğle veya akşam yemeği)
için mükemmel bir yerdir. İç mekanda yemek yiyebilir ve sakin ortamın keyfini
çıkarabilir ya da muhteşem havanın tadını çıkarmak için geniş terasta tadını
çıkarabilirsiniz. Şeflerimiz her gün düşük kalorili yemekler hazırlar.

Topkapı
Spesialite Restoran
Arkadaşlarınız ve aileniz ile denize bakan samimi bir ortamda akşam yemeği
yiyebileceğiniz Türk spesiyaliteleri restoranı*. Meze, balık güveç, Kapadokya
kuzu güveç ya da mangalı mutlaka deneemelisiniz. Geç öğle yemeği ya da akşam
yemeği için servisi bulunur.
-Masaların resepsiyondan rezerve edilmesi gerekir.

Barlar

-Topkapı sigara içilmeyen bir restorandır.
-2 ila 8 kişilik masalar bulunur.
-Bebek sandalyesi mevcuttur.

EFES BAR
Ana bar
LALEZAR
Ana bar
LA CAVE
Şarap Bar
TURKUAZ
Ana bar

* Topkapı Restaurant Ek Ücrete Tabidir

Bosphore
Spesialite Restoran
Bu yeni elegan ve samimi restoran geç kahvaltı ve öğle yemeği severlerin favorisi
olacak. Akşamları yerel ve en taze malzemelerle şefimizin usta ellerinden çıkan
Türk mutfağı seçkileriyle lezzet turuna çıkacaksınız.
-Akşam yemekleri için rezervasyon yapılması gerekmektedir.

TULIP BAR
Havuz Bar
ZEN HAVUZU
Sakin Havuz Bar
ADULT POOL BAR
Havuz Bar
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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

Suit

Superior
Kategori

İsim

Superior

Superior Oda - Deniz
Manzaralı, Otel

10

Minimum
alan (m2)
26

Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Ekipman ve servisler

1-3

Duş, Saç Kurutma
Makinesi, Isıtmalı Havlu
Asacağı, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Saç Kurutma Makinesi,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb),
Isıtmalı Havlu Asacağı,
Büyüteçli Ayna
Duş, Saç Kurutma
Makinesi, Isıtmalı Havlu
Asacağı, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Saç Kurutma
Makinesi, Isıtmalı Havlu
Asacağı, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Saç Kurutma
Makinesi, Isıtmalı Havlu
Asacağı, 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, Saç Kurutma
Makinesi, Isıtmalı Havlu
Asacağı, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Saç Kurutma
Makinesi, Isıtmalı Havlu
Asacağı, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)

Çamaşır servisi (ek
ücretle), Bagaj servisi

Geçişli Superior Odalar
- Deniz Manzaralı, Otel

52

4-6

Superior Oda - Denize
Yakın, Otel

26

Deniz Tarafı

1-3

Aile Superior Oda Denize Yakın, Otel

45

Çocuklar için ayrı
uyku alanı

3-4

Superior Oda Single, Otel

16

1

Superior Oda - Otel

26

1-3

Superior Oda - Engelli
Uyumlu, Otel

26

1-3

Geçişli Superior Odalar
- Denize Yakın, Otel

52

Deniz Tarafı

4-6

Çamaşır servisi (ek
ücretle), Bagaj servisi

Çamaşır servisi (ek
ücretle), Bagaj servisi

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
Geçişli Superior
Odalar - Otel

Suit
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Suit - Deniz
Manzaralı, Otel

Minimum
alan (m2)
52

Öne Çıkanlar

70

Ayrı Oturma Odası

Kapasite

Banyo

4-6

Duş, Saç Kurutma
Makinesi, Isıtmalı Havlu
Asacağı, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Küvet, Duş, Çiftli Lavabo,
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...)

1-2

Ekipman ve servisler

Continental kahvaltı için
özel oda servisi, Kat hizmeti,
Çamaşır servisi (ek ücretle),
Plaj havlusu, Bagaj servisi,
Temizlik, 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*

Club Med Spa by SOTHYS
Güzellik tanrıçası Sothys sırrını hem kadınlarla hem erkeklerle paylaşır.
Fransa’da Corrèze’in kalbinde, botanik bahçesinin içinde sürekli yenilenen bir estetiği tecrübe edeceksiniz. Digiesthétique® yöntemini keşfedin: günlük hayatın rutininden uzaklaşmak için mucizevi bir yöntem, ayrıcalıklı bir masaj.
Hislerinizi yeniden harekete geçirin, yenilenin.

*talep üzerine
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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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Tatilinizi daha da özel kılın*

Geziler
• Doğa kaçamakları : Cruise and Phaselis / Cable car
• Kültürü yakından tanıyın : Authentic Antalya / The Lost Cities of Myra and Kekova. / Perge and Aspendos, a voyage
through history

• Macera hissi : 4x4 Safari / Horse ride
• Kişiye özel : Fabulous Istanbul / Private yacht

*talep üzerine
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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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Pratik Bilgiler

CLUB MED PALMIYE TATIL KOYU A.S

Minimum Yaş Sınırı Yok

Bilgi
CHECK-IN/CHECK-OUT
Tesise varış / ayrılış saatleri: Tüm konaklamalar için, 16.00 ile
20.00 arasında varış. Erken gelen GM®’ler müsaitlik durumuna bağlı
olarak ek ücret karşılığında öğle yemeği yiyebilir. Öğleden sonra odalar
mevcuttur. Odaların ayrılış gününde sabah saat 10’da, tatilden saat
15: 00’te (kahvaltı ve öğle yemeği dahil) boşaltılması gerekmektedir.
Bu zamanlardan herhangi biri değişirse, revize edilen zamanlar "Tatil
Rendez-Vous" da verilecektir.
TRANSFERLER
Antalya 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
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