Club Med ile huzurlu bir tatilin keyfini 100% çıkarabilmeniz için gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Bu kapsamda
Bodrum tesisimizde uygulamaya konan değişiklikleri aşağıda bulabilirsiniz.
Daha fazla bilgiye uygulamamızdan veya Club Med web sitesinden ulaşabilirsiniz.

KONAKLAMANIZ ÖNCESİ BİLGİLENDİRME
Sizi mümkün olan en iyi koşullarda karşılamak için
güçlendirilmiş Birlikte Güvenle sağlık protokollerimizin
yanısıra Güvenli Turizm sertifikalı Bodrum ve Palmiye yurtiçi
tesislerimizde konaklayacak Türk misafirlerimizin tesise
girişte “HES KOD”u ibrazı zorunludur. Yurtdışı tesislerimizle
ilgili detaylı bilgi almak için lütfen Birlikte Güvenle sayfamızı

1. Easy Arrival,
Daha fazla konfor için My Club Med
uygulaması ve yeni dijital hizmetler
‘Easy Arrival’ servisi ile ilk andan itibaren
tatilinizin tadını çıkarın! Havaalanından transfer,
giriş ve çıkış işlemleri gibi birçok konuda
kolaylıklardan yararlanmak için hemen
kaydolun. Sizi mümkün olan en iyi koşullarda
karşılamak ve tesisde ekstra bekleme
sürelerinden kaçınmak için ihtiyacınız olan tüm
bilgileri bize gönderin. Varışınız öncesinde hazır
edelim.
Bu hizmet, web sitemizdeki müşteri hesabınızda
veya konaklamanızdan önce gönderilen e-posta
yoluyla kullanılabilir. İşlemlerinizde herhangi bir
yardıma ihtiyacınız olursa bizimle iletişime
geçmekten çekinmeyin.

3.Spor aktiviteleri
& yüzme havuzları
Toplu spor faaliyetleri aile veya akrabalar arasında
yapılabilecektir. Fitness dersleri, sınırlandırılmış kapasite ve
güçlendirilmiş sağlık ve güvenlik önlemleri ile sunulacaktır.
Şnorkel okçuluk, tenis (çift turnuvaları düzenlenemez) gibi
birçok spor aktivitesi ve daha fazlası da mevcut olacaktır.
Bunları size güvenle sunmak için sıkı sağlık protokolleri
uygulanacaktır.
Kardiyo-Egzersiz salonumuz da sınırlı kapasite ve hijyenik
kullanım kurallarına uygun olarak erişilebilir olacaktır. Bazı
ekipmanlar, fiziksel mesafelere uymak için geçici olarak
kullanım dışı olabilir.
Yüzme havuzlarımız ve spamız da özel sağlık protokolleri ( yeni
kapasite, sirkülasyon yönü vb.) ile açık olacaktır.
Hamam ve saunalarımız kapalı olacaktır, ancak dinlenmek için
teraslarımızdan ve salonlarımızdan yararlanabilirsiniz!

2. Maske Kullanımı
Tesisin tüm kapalı alanlarında ve açık ortak
alanlarda 6 yaşından büyük çocuklar ve
yetişkinler için maske takmak zorunlu olacaktır.
Kendi maskenizi getirmenizi tavsiye ederiz,
unuttuğunuz takdirde tesisimizden de ücretsiz
olarak temin edebilirsiniz.
GM’lerimize mümkün olan en huzurlu ve güvenli
deneyimi sunmak için, maske takma ve sosyal
mesafe dahil olmak üzere zorunlu olan sağlık ve
güvenlik önlemlerimiz, aşılı veya aşısız tüm
misafirlerimiz için geçerli olacaktır.

4. Restoran ve barlar
Özel hijyen protokollerine sahip
büfelerimizde daha esnek saatler, yardımlı
ve self servis sayesinde yemeklerinizin
tadını huzur içinde çıkarın.
Konaklamanızı daha iyi hale getirmek ve
akşam yemeğiniz için özel restoranda
masanızı doğrudan tesiste rezerve
edebilirsiniz. Daha fazla bilgiye web
sitemizden ulaşabilirsiniz.

5. Eğlence ve Animasyon
Sizler için hazırladığımız eğlence programı sayesinde
huzurlu ve keyifli dakikalar geçireceksiniz.
Müzik, sanatsal performanslar, yöresel tatlılar, oyunlar…
Hafta boyunca sizlere canlı müzik ve DJ setleri sunabilmek
için tesisin geniş açık hava alanlarına öncelik vereceğiz.
Yerel yönetmelikler dahilinde gece kulübü, iç ve dış mekan
müzik ve dans etkinlikleri düzenlenecektir.

Protégeons-nous et protégeons les autres :
Hepimizin sağlığı ve güvenliği için:
respectons les gestes barrières

Güvenli m esafe
kurallarına uyalım

Maskemizi takalım

Ellerim izi sık sık
yıkayalım

Öksürürken kolumuzu
kullanalım

Web sitemizde tüm Güvenli Birlikte önlemlerini keşfedin
Bu belgede sunulan önlemler, konaklamanız sırasında yürürlükte olan yerel,
bölgesel veya ulusal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
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