Turkuaz
Turks and Caicos Adaları

Ödüllü bir plajda yetişkinlere özel bir tesis

Tesis Özellikleri
• 34 hektarlık cennette rengarenk
bungalovlarda konaklama.
• Güzel bir plajda şafak sökene kadar parti
yapın.
• Yelkencilik, uçan trapez ve fitness
duygularının deneyimlenmesi
• Olağanüstü güzelliği sahip sualtı yaşamı
ile derinliklere* dalış
* Ekstra ücrete tabidir

∑ TURKS AND CAICOS ADALARI – TURKUAZ

CLUB MED TURKOISE
BRITISH WEST INDIES, Turks and Caïcos
TKCA 1ZZ, Turks and Caicos Islands

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
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.

∑ TURKS AND CAICOS ADALARI – TURKUAZ

Spor & Aktiviteler**

Su Sporları
Grup Dersleri
Tüplü dalış*

Ücretsiz

Başlangıç / Orta
seviye / Orta/ileri
seviye

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş

Uygun Tarihler

ü

18 yaş

Her zaman

ü

Denizcilik Okulu

Her zaman

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

18 yaş

Her zaman

Kayak

Serbest erişim

16 yaş

Her zaman

Stand up Paddle

Serbest erişim

16 yaş

Her zaman

Minimum yaş

Uygun Tarihler

18 yaş

Her zaman

4 yaş

Her zaman

18 yaş

Her zaman

Şnorkelle dalış

Kara Sporları & Eğlence
Grup Dersleri

Fitness Okulu

ü

Pickleball

Tenis Okulu

Ücretsiz

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

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

Ekstra kurs ücreti

*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.

∑ TURKS AND CAICOS ADALARI – TURKUAZ

Spor & Aktiviteler

Grup Dersleri
Yoga Okulu
Golf*
Sirk aktiviteleri eşliğinde
Uçan Trapez Okulu
Team sports*
Büyük balık avı*

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Başlangıç gurup
dersleri

Minimum yaş

Uygun Tarihler

18 yaş

Her zaman

ü

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

ü

Her seviye

ü

Her zaman

18 yaş

Her zaman

18 yaş

Her zaman
Her zaman

Petank (Top)

Serbest erişim

Her zaman

Masa tenisi

Serbest erişim

Her zaman

ü

Eğlence
Yüzme Havuzu aktiviteleri
Excursion*

Her zaman

Serbest erişim

18 yaş

ü

ü

Her zaman
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.

∑ TURKS AND CAICOS ADALARI – TURKUAZ

Yüzme Havuzları

Yüzme Havuzları
YÜZME HAVUZU
Açık Havuz
Derinlik (min./max.): 1.3m /
1.8m
Bu tatlı su yüzme havuzu
plaj koltuklarında (pamuk
perdelerle sarılı ikili koltuklar)
ve şezlonglarda rahatlamak
için harika bir yerdir.
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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.

∑ TURKS AND CAICOS ADALARI – TURKUAZ

Restoranlar

Restoranlar
Grace Koyu

Barlar
BLUE REEF
Ana bar

Ana Restoran
Bu restoran yeni tasarlanan bir alanda kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için
açıktır. Uluslararası bir kahvaltının yanı sıra, öğle ve akşam yemeklerinde geniş
bir seçki ile yerel ve uluslararası yemekler sunmaktadır.

SHARKIE’S BAR
Plaj Bar

Türk ve Caicos Adaları yetkilileri tarafından yapılan yeni Tütün Kontrol Yasası’nın
ardından, Club Med Turkoise’de elektronik sigara da dahil olmak üzere sigara
içmek kesinlikle yasaktır. Sizin için tesiste iki sigara içme alanı belirlenmiştir.

JOJO’S BAR
Plaj Bar

The Sharkies Grill & Beach Bar

WINE CELLAR
Şarap Bar

With its shady beach terrace, this open-air casual dining is open through the day
and evening; it serves Snacks such as tacos, burgers, and chips.

Spesialite Restoran

Following new Tobacco Control Law by Turks and Caicos Islands authority, smoking
(both cigarettes and e-cigarettes) in Club Med Turkoise is strictly prohibited. For
your convenience, we have designated two smoking areas in the Resort.
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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.

∑ TURKS AND CAICOS ADALARI – TURKUAZ

Konaklama

Delüks

Superior
Kategori

İsim

Superior

Superior Oda

Delüks
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Minimum
alan (m2)
20

Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Ekipman ve servisler

Bahçe Tarafı

1-2

Çamaşır servisi (ek
ücretle), Bagaj servisi

Superior Oda Engelli Uyumlu

20

Bahçe Tarafı

1-2

Delüks Oda - Balkonlu
, Deniz Manzaralı

20

1-2

Delüks Oda – Zemin
Seviyesi

20

1-2

Duş, Ayrı Tuvalet, Saç
Kurutma Makinesi, Büyüteçli
Ayna, Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Ayrı Tuvalet, 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), Ayrı Tuvalet,
Bakım Ürünleri: aksesuarlar
(duş bonesi, manikür
kiti, bakım kiti vs...)
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,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

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

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.

∑ TURKS AND CAICOS ADALARI – TURKUAZ

Tatilinizi daha da özel kılın*

Wellness Merkezi
Bedeninizi ve zihninizi, tamamen kişiye özel G.O®’larınızın becerikli ellerine emanet edin. Size, yumuşak hareketleri
uzmanlıkla birleştiren gerçek bir rahatlama deneyimi sunarlar. Sizin için özel olarak seçtiğimiz yüksek kaliteli kremlerin
kokusu duyularınızı nazikçe harekete geçirecek.

*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.

∑ TURKS AND CAICOS ADALARI – TURKUAZ

Tatilinizi daha da özel kılın*

Geziler
Belirli geziler geçici olarak durdurulmuştur, daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

• Doğa kaçamakları : Dream day getaway / Snorkel Cruise/Iguana Island / North Caicos Tour
• Macera hissi : Parasailing / Private fishing - 1/2 day 1 deck / Private fishing - 1/2 day 2 decks / Private fishing - Full
day 2 decks / Gün Batımı Gezisi / Waterscooter

• Kişiye özel : Car Rental - Sedan / Car Rental - SUV / Car Rental - Compact

*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.

∑ TURKS AND CAICOS ADALARI – TURKUAZ

Pratik Bilgiler

CLUB MED TURKOISE

Minimum yaş  18

Bilgi
CHECK-IN/CHECK-OUT
Tatil köyüne giriş/çıkış saatleri: Tüm konaklamalar için varış 15:00 20:00 arası. Erken gelen G.M.®’lerin, uygunluk durumuna bağlı olarak
ek ücret olmadan tatil köyünde öğle yemeği alması mümkündür.
•Odalara öğleden sonra giriş yapılabilir.
• Öğleden sonra saat 3’teki çıkışlar için odaların çıkış yapılacak gün sabah
saat 11’e kadar boşaltılması gerekir (kahvaltı ve öğle yemeği dahildir).
TRANSFERLER
Providentials havaalanına/havaalanından transfer (15 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.

