PALMİYE
Club Med ile huzurlu bir tatilin keyfini 100% çıkarabilmeniz için gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.
Bu kapsamda Palmiye 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 Palmiye ve Bodrum yurtiçi tesislerimizde konaklayacak
Türk misafirlerimizin tesise girişte “HES KOD”u ibrazı zorunludur.

Yurtdışı tesislerimizle ilgili detaylı bilgi almak için lütfen Birlikte
Güvenle sayfamızı ziyaret ediniz.

1.Easy Arrival,
Daha fazla k

My Club Med
yeni dijital hizmetler

‘Easy Arrival’ servisi ile ilk andan itibaren tatilinizin tadını çıkarın! Havaalanından
transfer, giriş ve çıkış işlemleri, Çocuk Kulüplerine kayıt 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.
Odanızın müsaitlik durumu hakkında bilgi edinebilecek, spa uygulamaları ve “a la
carte” restoranımız için rezervasyon yaptırabilecek ve bunun gibi daha birçok dijital
hizmetten
öncelikli yararlanabileceksiniz. Bu hizmetler sayesinde tesise varır varmaz
konaklamanın keyfini çıkarmaya başlayacaksınız. Konaklamanızı önceden hazırlamak
ve tatilinizi en iyi şekilde planlayarak unutulmaz kılmak için ideal seyahat ortağınız
“My Club Med” uygulamanızda ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulabileceksiniz.

3.Spor aktiviteleri,

2.Maske Kull
Tesisin tüm kapalı alanlarında ve açık ortak alanlarda 6
yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için maske takmak
zorunlu olacaktır.
Kendi maskenizi getirmenizi tavsiye ederiz, ancak tesis
butiğimizde de maske satışı yapılmaktadır.
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.

yüzme

Toplu spor faaliyetleri aile veya akrabalar arasında yapılabilecektir. Fitness dersleri,
sınırlandırılmış kapasite ve güçlendirilmiş sağlık ve güvenlik önlemleri ile sunulacaktır.

Su kayağı, yelken, sörf, trapez, okçuluk, tenis (en fazla 4 kişilik dersler yapılabilir ve çiftler
turnuvaları düzenlenemez) gibi birçok spor aktivitesi de tesisinizde maske mesafe kuralları
dahilinde hizmet verecektir.
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. Kapsamlı temizlik yapabilmek için gün içinde belirli aralıklarla bu alanları
kapatmamız da gerekecektir.
Fitness yürüyüşleri sadece tesis arazisinde yapılabilir.
Yüzme havuzlarımız ve spamız da özel sağlık protokolleri (yeni kapasite, sirkülasyon yönü
vb.) ile açık olacaktır. Palmiye Otel bölümüne ait kapalı yüzme havuzu hariç tüm
havuzlarına erişim sağlanacaktır.
Palmiye Otel Zen alanı ve havuzu doluluk oranlarına göre erişime açılacak ancak Villagio
Zen alanımız hizmetinizde olacaktır!
Hamam ve saunalarımız kapalı olacaktır, ancak dinlenmek için teraslarımızdan ve
salonlarımızdan ve kuaför hizmetimizden yararlanabilirsiniz!

4. Çocuk Kulüpleri
bilecektir

sizlerle
- Çocuğunuzu etkinliklere göndermeden önce sistematik olarak her sabah ateşini ölçmenizi tavsiye ederiz.
Çocuğunuzun ateşi 38°C'nin altındaysa bize katılmasından mutluluk duyacağız. Ateşi 38°C'nin üzerindeyse veya
Covid-19 belirtileri varsa, belirtileri geçene kadar çocuğunuzu gözetim altında tutmanızı isteyeceğiz.
- Kayıt sırasında ve resepsiyonda maske takılması, resepsiyondaki işlemler için aynı aileden sadece bir ebeveynin
resepsiyonda bulunması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, ellerinizin ve çocuğunuzun ellerinin dezenfekte edilmesi
gibi güvenlik ve hijyen prosedürlerine uyulmalıdır.
- Tesisin kapsamlı temizliği hafta boyunca düzenli olarak yapılacaktır.
- Bebek Bakımı hizmeti bir sonraki duyuruya kadar sunulmayacaktır.
Çocuklarımızın eğlence aktiviteleri de uyarlanacak olup, her zamanki Mini-Club gösterimiz organize edilemeyecek
ancak ‘Amazing Family’ programımızla ailenizle keyifli zaman geçirmeniz için birçok yeni açık hava aktivite
sunulacaktır.

5. Restoranlar ve Barlar
Özel hijyen protokollerine sahip büfelerimiz, daha esnek restoran saatleri, uyarlanmış yardımlı servis
ve self servis sayesinde yemek keyfinizin tadını huzur içinde çıkarın. Akşam yemekleriniz için masaya
servis “a la carte” restoranlarımız için masanızı doğrudan tesis resepsiyonundan da rezerve
edebilirsiniz.
Palmiye Otel bölümü Phaselis Restoranı doluluk oranlarına göre erişime açılacak ancak diğer tüm
restoranlarımız Dünya ve Türk mutfağından seçkin lezzetleri keşfetmeniz için hizmet verecektir!

6. Ambiyans
Sizler için hazırladığımız eğlence programı sayesinde huzurlu ve keyifli
dakikalar geçireceksiniz.
Müzik, sanatsal performanslar, kendin yap atölyeleri, 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.

Hepimizin sağlığı ve güvenliği için:

Güvenli mesafe kurallarına
uyalım

Ellerimizi sık sık
yıkayalım

Öksürürken kolumuzu
kullanalım

Web sitemizde tüm Birlikte Güvenle önlemlerini keşfedin
Bu belgede sunulan önlemler, konaklamanız sırasında yürürlükte olan yerel, bölgesel veya ulusal
düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 16/05/2021

Maskemizi takalım

