
YAZ 2022 TEKLİFİ 

Yaz 2022 Teklifleri 12/10/2021 tarihinden 29/03/2022 tarihine kadar yapılan rezervasyonlar için geçerlidir. 

Aksi belirtilmedikçe,2022 Yaz sezonu için tüm Club Med® destinasyonları ve sezonun hareket tarihleri için 
geçerlidir, 

- Tesis, villa ve şalelerde: 12/10/2021 tarihinden 29/03/2022 tarihine kadar yapılan 07/05/2022 - 13/12/2022 
tarihleri arası konaklamalı rezervasyonlar için geçerlidir 

- Club Med Cruise: 12/10/2021 tarihinden 29/03/2022 tarihine kadar yapılan 30/04/2022 - 30/09/2022 tarihleri 
arası konaklamalı rezervasyonlar için geçerlidir. 

Her türlü vergi ve konaklama masrafları dahil  ek / alakart hizmetleri hariçtir. Geriye dönük değildir, birbirleriyle 
veya Club Med® tarafından sunulan diğer tekliflerle (aksi belirtilmedikçe) birleştirilemezler, müsaitlik durumuna 
bağlı olarak uygulanırlar ve Club Med®'in genel ve özel satış koşullarına tabidirler. Ulaşım dahil teklifler gidiş-
dönüş biletlerini kapsamaktadır.  

2023 Kış sezonu teklifleri, yürürlüğe girdikten sonra bu teklifleri iptal edecek ve ilgili yeni paketler için 
değiştirecektir. 

HAPPY FIRST / İLK 3 GÜN  
Yaz 2022 Satış Açılışı - 12-14 Ekim 2022 
 
Club Med® en iyi fiyat garantili Yaz 2022 satış açılışı: Yaz rezervasyon dönemi süresince, ilk 3 gün paketinizden 
daha avantajlı bir Club Med® indirim teklifi bulursanız (bire bir aynı ), Club Med® rezervasyonunuzdaki fiyat farkını 
bir sonraki rezervasyonunuzda kullanmak üzere kredi şeklinde dosyanızda tutacaktır. Happy First* ile rezervasyon 
yapılan paketin başlangıç tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerlidir. Son dakika teklifleri bu garanti kapsamı 
dışındadır 
 
HAPPY FIRST ilk 3 GÜN  Yaz 2022 
Tesis, villa ve şaleler: 

Club Med Paketlerinde, ulaşımlı veya ulaşımsız, 6 yaşından itibaren kişi başı %15 indirim*, 
 

 Minimum 3 gece konaklamalardan itibaren 
• KONAKLAMA SÜRESİ VE KONAKLAMA TÜRÜNE GÖRE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KİŞİBAŞI MAXİMUM İNDİRİM 
MİKTARLARI İLE SINIRLI %15 İNDİRİM 
 
 

Gece sayısı Kişibaşı maksimum indirim oranı 
(Standart Oda / Superior Oda / Kabin) 

Kişibaşı maksimum indirim oranı  
(Deluxe Oda/Kabin, Süit ve Villa/Apartman-
Chalet) 

3 gece 1350 ₺ 1800 ₺ 
4 gece 1800 ₺ 2400 ₺ 
5 gece 3600 ₺ 5000 ₺ 
6 gece 4300 ₺ 6000 ₺ 
7 gece 5000 ₺ 7000 ₺ 
8 gece 5350 ₺ 7500 ₺ 
9 gece 5700 ₺ 8000 ₺ 
10 gece 6050 ₺ 8500 ₺ 



11 gece 6400 ₺ 9000 ₺ 
12 gece 6750 ₺ 9500 ₺ 
13 gece 7100 ₺ 10000 ₺ 
14 gece ve üzeri 7450 ₺ 10500 ₺ 

 
- ** Fransa tesisleri, Villalar ve Apart Daireler  (Korsika hariç) ile Albion, Les Villas d'Albion, La Pointe aux 
Canonniers, Cancun, Kani, Les Villas de Finolhu, Les Boucaniers, Marakeş  , Cefalù, Marbella, Da Balaia, Les Arcs 
Panorama, Quebec Charlevoix ve Grand Massif tesisleri için, indirim  yalnızca konaklama kısmı üzerinden 
uygulanır (ulaşım hariç ). 
 

• İlk 3 gün sınırsız en iyi fiyat garantisi  (12-14 Ekim) 
 
Tüm Tesis, Villa ve Apart-Chalet'ler dahil 07/05/2022 - 13/12/2022 tarihleri arası yapılacak tüm Club Med 
konaklamalarında ve 30/04/2022 ile 30/09/2022 tarihleri arasında tüm Club Med 2 Cruise kalkışlar için indirim 
uygulanır. 
 
 
• REZERVASYON SEZONUNUN DEVAM ETTİRİLMESİ (15 Ekim 2021'den 29 Mart 2022'ye kadar) 
 
İndirim kotaları, ik 3 gün satış günlerinde uygulanan kotalar dahil olmak üzere, haftalık  çıkış tarih ve 
destinasyon başına tesis ve Gemi Gezileri için  15  ve Villa ve Apart Daireler-Şaleler için  5 adet ile sınırlıdır.  

 
0-5 YAŞ ÜCRETSİZ 

 
Aşağıda belirtilen  indirimler satışa sunulan fiyatlara uygulanmış olup, ek ücrete tabi hizmetler (Baby Club 
Med®, Petit Club Med® vb.) hariç, yetişkin paketinin sadece konaklama (ulaşım hariç) kısmında geçerlidir. 
Çocuklar aynı rezervasyon dosyasına kayıtlı, aynı tarihli hareket ve dönüş yerleri için bir tesiste veya bir Club 
Med Cruise'da odasını en az bir yetişkinle paylaşmalıdır; seçilen oda kategorisi için müsaitlik limitler 
dahilindedir. Aşağıdaki yaş sınırları kalış tarihi (başlangıç ve dönüş) için geçerlidir, Cefalù'da sadece 8 yaş üstü 
çocuk konaklamalarına izin verilir. Club Med® tarafından sunulan diğer teklifler ve/veya  indirimleri ile 
birleştirilebilir. 
 
o 6 yaş altı: TÜM TESİSLERİMİZDE ÜCRETSİZ (ücretli iki yetişkin ile aynı odada olmak kaydı ile) 
o 6-11 yaş:  -%50,  23/07/2022 - 19/08/2022 arası konaklamalarda  -%30 
o 12-17 yaş: -%20,  23/07/2022 - 19/08/2022 arası konaklamalarda : -%10 

 


