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Side
Belek

Beldibi

Ozdere

Kusadasi

PALOMA Oceana Resort

PALOMA Perissia

PALOMA Grida Resort & SPA

PALOMA Foresta Resort 

PALOMA Finesse Side

PALOMA Orenda Resort

PALOMA Marina Suites

PALOMA Pasha Resort

PALOMA Orenda Resort
Sorgun Mah. Acisu Mevkii Sk. No: 22 Manavgat - Antalya   
P: + 90 242 744 27 00   F: + 90 242 744 27 01

PALOMA Finesse Side
Sorgun Mah. Acisu Mevkii Sk. No: 24 Manavgat - Antalya      
P: + 90 242 756 92 10   F: + 90 242 756 95 73

PALOMA Perissia
Kumkoy Yolu Uzeri Bingesik Mevkii TR - 07330 Side - Antalya
P: + 90 242 753 39 50  F: + 90 242 753 39 60
PALOMA Oceana Resort
Ilica Mah 1. Sk. Kumkoy TR - 07330 Side - Antalya
P: + 90 242 756 06 06   F: + 90 242 756 06 20

PALOMA Grida Resort & SPA
Iskele Mevkii, TR - 07500 Belek - Antalya
P: + 90 242 715 15 00   F: + 90 242 715 12 65
PALOMA Foresta Resort 
Goynuk Mah. Baskomutan Ataturk Cad. No: 143/1, TR - 07985 Kemer - Antalya
P: + 90 242 824 84 31   F: + 90 242 824 84 30

PALOMA Pasha Resort
Cukuralti Mah. Ataturk Bulv. TR - 35495 Ozdere - Izmir 
P: + 90 232 797 90 90   F: + 90 232 797 85 85
PALOMA Marina Suites
Ataturk Bulvari No: 96/1 TR - 09400 Kusadasi
P: + 90 256 618 19 00   F: + 90 256 618 16 75

CONTACT
PALOMA Hotels Head Office
Yenigol Mahallesi Serik Caddesi No:64/2, TR-07230 Antalya / Turkey
P: + 90 242 341 40 75   |   F: + 90 242 341 40 85
info@palomahotels.com    |   palomahotels.com 
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40 vertrouwde jaren met u…  

Ons 40-jarig jubileum vieren we met hetzelfde enthousiasme en passie voor innovatie en 
kwaliteit alsof het onze eerste dag was. Daarnaast geloven we erin dat er voor iedereen een 
Paloma hotel kunnen aanbieden. Antoine de Saint-Exupéry zei ooit: “Perfectie wordt bereikt, 
niet wanneer er niets meer is om toe te voegen, maar wanneer er niets meer is om mee te 
nemen.” De basis van Paloma Hotels berust op dit principe. Wij geloven in de schoonheid van 
eenvoud die ontstaat wanneer alles wat overbodig is wordt weggenomen en wanneer er alleen 
harmonie overblijft.

Het is onze visie om voor al onze gasten een “happy place” te creëren. Dit doen we door een 
uitstekende service te combineren met de hoge kwaliteit van Paloma Hotels. Hierdoor voldoen 
we aan alle mogelijke wensen van onze gasten, wat hun leeftijd ook is.

Wij hebben voor u een allround omgeving ontworpen die u zich zal blijven herinneren, waar 
u innovatieve concepten zult ervaren en waar u de Middellandse Zee en de Egeïsche Zee zult 
zien samensmelten. Door onze architecturale elementen, onze activiteiten en onze diensten 
beleeft u een maximaal plezier.

We danken al onze gasten die we de afgelopen 40 jaar hebben mogen verwelkomen en kijken 
er naar uit om samen met u nog vele mooie herinneringen te beleven.
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Alle mooie dingen komen tot leven 
met een klein zaadje...

Door onze liefde en dankbaarheid voor de natuur hebben 

we voor onze voedingsproducten een veilige, voedzame en 

hulpbronnenefficiënte benadering aangenomen. Zorg is onze 

absolute prioriteit, niet enkel voor onze gasten, maar ook voor 

het milieu. Hiervoor combineren we traditionele, eerlijk en 

landbouwprocessen om biologische groenten, olijfolie en wijnen 

te produceren. Samen met onze liefde geven deze biologische 

en gezonde producten een blijvende smaakervaring. 

Als Paloma Hotels zijn we blij, maar vooral trots, om dit 

succesverhaal samen met u te delen. Onze biologische producten 

worden niet enkel met veel zorg geteeld, ze worden ook door de 

handen van onze ervaren Paloma koks omgetoverd tot heerlijke 

gerechten.
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Met het concept “new generation eten & drinken” dat Paloma 

Hotels in 2019 tot leven bracht, bieden wij onze gasten een 

culinaire ervaring bereidt met onberispelijke technieken en 

met lokale producten van hoge kwaliteit. We combineren 

traditionele smaken met verse ingrediënten en moderne 

verfijnde ideeën.

ERVAAR DE VERSCHILLENDE KEUKENS

In alle mogelijke aspecten beleeft u een wereldwijde ervaring. 

Niet enkel door onze gerechten, maar ook door de presentatie 

en sfeer die onze restaurants uitstralen.

Paloma Hotels brengt u exclusieve lekkernijen uit alle hoeken 

van de wereld. Een eigentijds mediterraans restaurant dat 

gerechten serveert van Italië tot Turkije en van Libanon tot 

Griekenland; het oosters restaurant dat rijke en heerlijke 

fusies uit de Japanse, Chinese en andere Aziatische keukens 

serveert; een exclusief vlees- en BBQ restaurant, Beach Club-

restaurant, patisserie en bars die 24 uur per dag geopend 

zijn. Al deze restaurants staan voor een hoge kwaliteit en een 

gastronomische ervaring van de nieuwste generatie.

C O N C E P T
N E W - G E N E R A T I O N
E T E N  &  D R I N K E N
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À   L A  C A R T E 
R E S T A U R A N T S

Graag nodigen wij u uit om te genieten van onze verschillende à la carte restaurants, die elk een unieke sfeer uitstralen. Hier kunt u authentieke 
smaken en wereldkeukens ervaren met gerechten die bereid worden met verse, gezonde en lokale ingrediënten.

Daarnaast hebben we een nieuw concept geïntroduceerd in onze à la carte restaurants. We serveren in streetfood thema lichte en aantrekkelijke 
lunches en bieden daarnaast ook dinerservice aan in een eigentijdse en exclusieve sfeer. Tijdens uw vakantie beleeft u een gastronomische 
verwenervaring die hoog boven alle verwachtingen uitspringt.

Een eigentijds mediterraans restaurant met de beste keuken van Italië tot Turkije, van Libanon tot Griekenland; Fusion Far East-restaurant 
met elegant geselecteerde gerechten uit de rijke en heerlijke Japanse, Chinese en Aziatische keuken, een BBQ restaurant met eerste klasse 
vleesgerechten wachten op u.
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April
Paas Festival
Aardbei Festival

Mei
Moederdag 

Juni
Vaderdag
Meloen en Watermeloen Festival

Juli
Kersen Festival

Augustus
Perzik Festival

September
Druiven Festival

Oktober
Granaatappel Festival
Oktoberfeest

Twee keer per maand
Turkse straat delicatessen

G O U R M E T

            F E S T I V A L S
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K I D S ’
C H E F
Waar plezier, smaak en gezonde voeding elkaar ontmoeten
Uw kinderen zijn ons zeer dierbaar. Daarom hebben wij een toegewijde kinderchef in al onze hotels. 
We combineren voor hen verse en gezonde producten met entertainment om zo leuke, maar vooral 
voedzame maaltijden aan te bieden. 

Ons kinderbuffet en à la carte kindermenu hebben als doel kinderen kennis te laten maken met nieuwe 
smaken en gezonde eetgewoonten. 

We houden graag rekening met speciale dieetverzoeken en behoeften van uw kinderen.
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Ongelimiteerd plezier - 
De hele tijd

Het is belangrijk dat uw kinderen, 
net zoals u, genieten van een 
deugddoende vakantie. Het getrainde 
en ervaren personeel van onze  
Polly Kids ‘Club organiseert tal van 
activiteiten en educatieve workshops 
uw kinderen.  Vergeet niet om een 
speciaal baby- of kinderpakket aan te 
vragen bij het inchecken.

K I D S
     C L U B

Voor onze tienergasten hebben we een speciale wereld 
ontworpen die helemaal aansluit op hun eigen interesses.  
Ze kunnen zich vermaken met gameconsoles, een DJ-
stand, social media-hoek en nog veel meer. Dit terwijl ze 
nieuwe vrienden maken en originele activiteiten.

T I E N E R C L U B
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S T R A N D 
&
Z W E M
C O N C E P T

Mediterraans turkoois 
ontmoet Paloma comfort . . . 
We hebben Paloma-comfort toegevoegd aan de mooiste 
blauwtinten van de Middellandse Zee en de Egeïsche Zee. Zo 
geniet u van de zee, de warme zandstranden, de sprankelende 
zon en een uniek uitzicht op de natuur. Dit vergezeld van 
verfrissende drankjes, vers fruit en heerlijke snacks op onze 
comfortabele ligstoelen of privé cabanas.

Vertoeft u liever de ganse dag aan het zwembad? Dan zijn 
onze grote zwembaden zeker iets voor u. Met een ruime 
keuze uit zwembaden voor zowel volwassenen als kinderen, 
met of zonder glijbanen, speeltuinen, ... 

Uw e igen  pr ivé  cabana
Geniet van onze speciale services op maat in uw privé 
cabana. Deze bieden een eigen ruimte waar u geniet van het 
prachtige uitzicht op het strand. De hele dag tijd doorbrengen 
met vrienden en familie of een privé feestje op het strand is 
mogelijk door het huren van een cabana. Ontspan terwijl we 
u bedienen. 
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Stimuleer uw welzijn en ontspan met een 
behandeling in één van onze oases! Ontspan, 
hernieuw en laat uw lichaam opnieuw in harmonie 
en evenwicht komen met onze moderne en 
traditionele spa-therapieën.

Bekijk de website van onze spa centra en ontdek 
de verschillende mogelijkheden.

Ve r w e n  u z e l f  i n  o n z e 
S PA- c e n t r a

S P A &
W E L L N E S S
W E L L B E I N G
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S P O R T

Sporten bij  Paloma Hotels maakt alt i jd 
deel uit van de vakantie. . .

We bieden u een ruime keuze aan sportieve activiteiten aan. Van tennis tot golf, 
volleybal tot darts, biljart tot boogschieten, tafeltennis tot basketbal, voetbal 
tot minigolf,… Liever op het water? Kies dan uit jetskiën, Ringo, parasailing, 
windsurfen en catamaran.

In topvorm blijven zonder uw training te onderbreken? Dan vindt u zeker 
voldoening in onze fitnesscentra.



24 25
Een ideale vakantie voor tennisliefhebbers... 

Onze tennisliefhebbers vinden zeker en vast hun gading op onze dag en nacht 
geopende tennisbanen.  

Op onze kwarts- en gravelbanen voorzien we rackets, ballen en alle andere 
benodigdheden zodat u zich helemaal op het spel kan focussen.  Na een spannende 
wedstrijd kunt u zich verfrissen met een van onze detox drankjes. 

Een professionele tenniscoach staat klaar om beginnende spelers de basis bij te 
brengen.

Geniet van het voordeel en comfort van de zachte 
gravelbaan...

T E N N I S

Paloma Finesse
3 kwartsbanen

Paloma Foresta
6 kwartsbanen

Paloma Orenda
10 kwartsbanen
2 gravelbanen
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E N T E R T A I N M E N T

Maak plezier! 
Om u een onvergetelijke vakantie te laten beleven organiseren we de hele dag 
door talrijke activiteiten. Geniet van spectaculaire shows, prachtige live muziek 
en nog veel meer activiteiten die u aangeboden worden door ons professioneel 
animatieteam.
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V I L L A S &
      S U I T E S

PALOMA FORESTA RESORT
Onze villa’s, die verscholen liggen tussen de betoverende pijnbomen 
en de Middellandse Zee, beloven u een onvergetelijke en zorgeloze 
vakantie met uw familie. Laat u verwennen met de exclusieve 
extra’s in de ontspannende, comfortabele en luxe suitekamers die 
zich bevinden op de vijfde verdieping van ons hotel. Bewonder de 
weerkaatsing van het zonlicht op de blauwe zee en geniet van een 
ongeëvenaarde uitzicht op de bergen. Nip van een heerlijke glas 
biologische wijn terwijl u geniet van een betoverende zonsondergang 
vanop uw privéterras.

PALOMA FINESSE SIDE 
Er gaat niets boven vanuit uw kamer direct het zwembad in stappen...  
Paloma Finesse biedt ruime swim-up kamers van 42 m2, allemaal 
ingericht met een fijne en moderne smaak. Dit met comfortabele 
ligbedden op uw terras en met directe toegang vanuit de kamer naar 
het prachtige zwembad. Paloma Finesse, Studio, Family en Large 
Family Swim-up rooms bieden de meest verfijnde oplossingen voor 
mensen die op zoek zijn naar comfort en plezier.

PALOMA OCEANA RESORT
Lake Villa: Beleef een zorgeloze vakantie in onze ruime en 
comfortabele duplex villa’s, met een privézwembad en een eigen 
bar, verscholen in een prachtige tuin.  Geniet van een buitengewoon 
panorama vanaf uw ruim terras. 
Familie suitekamers: Onze familiesuites met prachtig uitzicht op zee 
of tuin bieden alle comfort voor een uitstekende vakantie.

PALOMA GRIDA RESORT & SPA
Lake Villa: Beleef het privilege en het comfort van directe toegang tot 
het zwembad en een heerlijk ontbijt op uw eigen terras.

Duplex familiekamers: Geniet samen met uw familie van een 
droomvakantie in onze duplex kamers.

PALOMA PASHA RESORT
Terrace Suite: Geniet vanuit uw privé jacuzzi op uw ruim terras van 
het adembenemend panoramisch uitzicht over de Egeïsche Zee. 
Familie suites: Geef voorrang aan comfort en privacy met uw familie 
en kies voor een familiesuite.
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P R I M E T I M E R
C L U B

De winter bestaat uit meer dan grijze en kille dagen. Speciaal voor onze 60+ gasten organiseren wij met het 
seniorenpakket PALOMA PRIMETIMER de perfecte winterstop. Wij voorzien een brede waaier aan activiteiten 
en workshop speciaal voor deze doelgroep. Aan elke interesse werd gedacht:

·  Alleen voor een verblijf van 7 dagen of meer    ·  Voor een verblijf tussen 1 november - 31 maart  
·  Voor 60 plus gasten.

Speciale diensten
Antislip ligmatrassen
Bibliotheek

Speciale kenmerken
Toegewijd personeel,
Ontmoetingspunt voor clubleden,
Infoborden voor clubleden,
en speciale polsbandjes

SPA diensten
Particuliere servicepakketten
Lymfedrainage massage
Uitgebreide rugmassage
20% korting op bepaalde massages, schoonheids-
en haarbehandelingen Sport en entertainment

Nordic Walking, yoga, watergymnastiek,
aerobics, petanque, darts, shuffleboard,
dansen, bingo en kaartspellen, filmavonden,
‘Forever Young’ avonden

Hobby’s en lessen
Tuinieren, dansen, koken, computer / 
internet vaardigheden, handwerk,
schilderen, leren van vreemde talen,

E-books
Korting op was- en strijkservices
Eten in het restaurant met de groep
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G re n ze l o o s  p l ez i e r  vo o r  i e d e re e n  i n  Pa l o m a q u a !

Het grootste en meest diverse waterpark van de regio, 
Palomaqua, bestaat uit 19 glijbanen en verschillende zwembaden 
die alle leeftijden zullen plezieren. 

Het kleurenschema van het waterpark is ontworpen om de 
glijbanen nog meer te benadrukken.
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PERFECTE
BESTEMMING
VOOR DE HELE FAMILIE
Met 12 glijbanen voor volwassenen, 7 glijbanen voor 
kinderen, Splash World en nog veel meer beleeft u 
samen met uw gezin een fantastische tijd. 

NEEM EEN DUIK IN HET ZWEMBAD MET 
EEN VR-BRIL EN ONTDEK DE VERLOREN 

STAD VAN ATLANTIS

O n v e r g e t e l i j k e  w a t e r p r e t  v o o r  a l l e  l e e f t i j d e n
Beleef een onvergetelijk avontuur in onze Racer Slide met Splash 

VR-technologie die u een ongeziene virtual 
reality-ervaring biedt. Nog nooit zag u de verloren 

stad van Atlantis op deze manier. 
Elke glijbaan van Palomaqua neemt u mee naar 

nieuwe avonturen. 
Splash Bucket, het een-op-een interactieve waterplonsspel 

dat spelers test om te zien wie het snelst reageert en 
Splash Cabin, waarbij twee spelers een leuke waterstrijd kunnen 

aangaan met geanimeerde tegenstanders 
met behulp van een interactief display.
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Paloma Finesse is de perfecte plaats om

van elk moment te genieten...

 

Paloma Finesse, geopend sinds zomer 2019, 

charmeert zijn gasten op het eerste gezicht met 

zijn prachtige lobby, unieke combinatie van zijn 

moderne, bescheiden en verfijnde ontwerpelementen 

en het prachtige kunstwerk. 

Paloma Finesse heeft een uniek gecentreerd turquoise 

zwembad van maar liefst 80 meter lang, tuinen die zich

uitstrekken over een gebied van 8 hectare en een 

speciaal zandstrand van 350 meter lang.

DE UPPER-SCALE LINE     
VAN PALOMA HOTELS

PALOMA FINESSE

FINESSE 
 zit in de

DETAILS
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Ruime architectuur
Paloma Finesse biedt 299 kamers: 60 kamers zijn ontworpen 
in “Swim-up” concept, waarbij u rechtstreeks van uw kamer in 
het zwembad stapt.  De kleinste kamer heeft een oppervlakte 
van 42m². 

Een verfijnde culinaire benadering van luxe 
all-inclusive concept: Paloma Finesse
De keuken in het hoofdrestaurant en alle à la carte restaurants 
zijn gebaseerd op de principes van lokale, seizoensgebonden 
ingrediënten en gekroonde traditionele delicatessen met een 
moderne touch - allemaal toegepast in een ongeëvenaarde 
Finesse keuken geïnspireerd van over de hele wereld.
 
Waar de open keuken het open buffet verslaat
Het hoofdrestaurant van Paloma Finesse, The Kitchen, is een 
combinatie van verschillende moderne en verfijnde keukens, 
waar voor onze gasten à la minute wordt gekookt, in plaats 
van een open buffet. Hier kunnen onze gasten zelfgemaakte 
pasta, diverse vleesgerechten, gegrilde vis en een brede lokale 
selectie vinden. De verschillende ingrediënten worden met 
de grootste zorg bereid in onze open keukens.  Door deze 
ongewone aanpak kunnen onze gasten bij iedere maaltijd 
genieten van een ander restaurant.
 
Chef’s Kitchen: elke week een andere 
chef en een nieuwe ervaring. 
Een van de à la carte restaurants in Paloma Finesse, 
Chef’s Kitchen ontvangt elke week een nieuwe exclusieve 
chef die voor een unieke gastronomische ervaring zorgt.  
In dit restaurant bereiden wereldberoemde chef-koks 
hun degustatie menu voor één week net zoals in hun 
eigen restaurant.
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PALOMA ORENDA RESORT

Paloma Orenda Resort werd in juni 2019 lid van de 
Paloma familie, gelegen in Side, Titreyengöl, op een 
afstand van 6 km van de provinciestad Side, 75 km van 
de luchthaven van Antalya, 80 km van het centrum van 
Antalya en 6 km van Manavgat. 

Een modern en bescheiden ontwerp van 270 kamers 
met ruime tuinen verspreid over 8 hectare, een unieke 
architectuur, zandstrand aan de blauwe Middellandse 
Zee en verschillende sportfaciliteiten. Dit hotel biedt  
u uitgebreide mogelijkheden en faciliteiten voor een 
onvergetelijke vakantie-ervaring met het ganse gezin.

ULTRA LUXUEUS
A L L  I N C L U S I E F 
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Eten 

· Welkomstcocktail bij aankomst
· Lokale en geïmporteerde alcoholische dranken binnen het concept
· Bars: Bistro Bar, The Pool Bar, Beach Club Bar, Sports Bar
· Biologische wijn 
· Mini Bar wordt dagelijks aangevuld met water, frisdranken en bier.
· Waterkoker, koffie- en theeservice in alle kamers.

Drinken

Hoofdrestaurant
· Ontbijtbuffet, lunch en diner
· Seizoensgebonden en biologische producten
· Verse vruchtensappen bij het ontbijt
· Verse groenten en fruit van Yerlim Organic Farm van Paloma Hotels
· Exclusieve lekkernijen uit de wereldkeuken
· Lokale Turkse keuken
· À la minute gerechten / live kookstations
· Metseloven en Tandouri oven
· Delicatessen
· Grillgedeelte voor zeevruchten
· Desserts uit de wereld en traditionele Turkse gerechten
· IJsjes tijdens lunch en diner 

Bistro
Laat ontbijt
Geniet ven een heerlijk moment in onze Bistro. Laat u verleiden door 
onze vele desserts, ijs-assortimenten, cakes, koekjes, broodjes, snacks en 
thee- en koffieservice. 

Vijf uur theeservice: geniet gedurende de hele dag van onze 
handgemaakte desserts, vers gebak direct uit de oven, seizoensgebonden 
vers fruit, gebak, Turkse bagels en croissantvariëteiten.

Snacks
Snackservice in de Quentine en de Bistro
Nachtelijke snacks en broodjes in de Bistro

Restaurants in à la carte
QUENTINE 
Hedendaags Mediterraans à la carte restaurant
Dit restaurant serveert de beste lekkernijen van Italiaans tot Turks, 
van Libanese tot Griekse keukens.

WABISABI
Verre Oosten Fusion à la carte restaurant
Dit restaurant serveert delicatessen uit de Japanse, Chinese en 
Aziatische keuken

CURIO
BBQ  à la carte restaurant
Eersteklas ‘dry-aged’ vlees wordt gemarineerd in biologische olijfolie 
van onze eigen boerderij. Een niet te weerstane delicatesse.
 
Strand- en zwembadservice 
Zomerse verfrissingen en fruit geserveerd op het strand of aan het 
zwembad op specifieke tijdstippen gedurende de dag.  

Room Service
24 uur betalende roomservice

Gastronomische festivals / speciale dag evenementen

Kinderchef
Een toegewijde chef voor onze kleinste gasten die zorgt voor 
gezonde en voedzame maaltijden in een leuke presentatie. 
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Exclusieve Diensten
Family Comfort-pakket is gratis voor onze gasten in 
Family Suites Garden. Op basis van beschikbaarheid. 

Voor onze jongste gasten: kleurboek en potloden. 

Kamers
Standaardkamers 21 m2 Met uitzicht op de tuin of de zee 
Airconditioning (centraal), kluis, tv, haardroger, minibar, 
waterkoker, tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden 
en 1 extra sofabed, douche, telefoon, keramische tegels en 
een balkon.

Junior Suite Kamers 37 m2 met uitzicht op de tuin of de 
zee. Airconditioning (centraal), kluis, tv, haardroger, minibar, 
waterkoker, tweepersoonsbed en 2 extra sofabedden, 
inloopdouche, telefoon, keramische tegels en een balkon.

Familiesuite Kamers 40 m2 met uitzicht op de tuin
Airconditioning (centraal), kluis, tv, haardroger, minibar, 
waterkoker, tweepersoonsbed  en 2 extra sofabedden, 
inloopdouche, telefoon, keramische tegels en een balkon

Familiekamers met verbindingsdeur 42m2 met uitzicht op 
zee en de tuin. Airconditioning (centraal), kluis, tv, haardroger, 
minibar, waterkoker, Tweepersoonsbed in 1 slaapkamer, 2 
eenpersoonsbedden in andere slaapkamer en 2 sofa bedden, 
douche, telefoon, keramische tegels en een balkon.

Strand en zwembad
· Gouden zandstrand zo ver als het oog reikt 
· Gratis handdoeken, parasols en strandstoelen
· 1 buitenzwembad, 1 apart kinderbad

Palomaqua: Prachtig gloednieuw familie aquapark, 
racer, extreme waterglijbanen, kinderglijbanen, Tsunami, 
Space, Blackholes en Water World biedt eindeloze 
mogelijkheden aan entertainment voor onze gasten van 
alle leeftijden!

Kinderclub
Mini Club (voor kinderen van 4-12 jaar)
Minidisco, spelletjes in het zwembad, kinderanimatie en een 
speeltuin.

Entertainment
Neem gedurende de dag deel aan verschillende activiteiten 
die exclusief door ons entertainment team zijn ontworpen, 
geniet van verschillende shows, de disco, livemuziek en 
jamsessies. 

Gratis activiteiten
Fitness centrum

Sportactiviteiten: strandvolleybal, basketbal, 10 quartz 
tennisbanen, watergymnastiek, yoga, voetbal, aerobics, 
step, boogschieten, (voor kinderen van 13 jaar en ouder), 
golf met  driving range, catamaranverhuur (gratis bij afgifte 
van licentie en na goedkeuring van de instructeur), darts. 

Tafelspellen: Backgammon, kaartspellen, schaken

Betaalde activiteiten
Spa & Wellness: algemene verzorging, lichaamsverzorging, 
gezichts- en huidverzorging, speciale behandelingen en 
verschillende massagetherapieën.

Watersport: Banaan, Jet-Ski, Ringo-rit, parachute, catamaran- 
en surfcursussen en verhuurdiensten. 

Landsporten: privétennislessen, tennisracket en ballen, 
verlichting van tennisbanen. 2 gravelbanen. Fietsverhuur 
en rondleidingen.

Cabana-reservering: een speciale strandervaring exclusief 
voor u tussen 10:00 en 18:00 uur met champagne, vers 
sinaasappelsap en het cabana-menu.

Andere diensten
Gratis internet wi-fi-service in alle gemeenschappelijke 
ruimtes en kamers. Kapper (tegen betaling), arts (tegen 
betaling), was- en stomerijservice (tegen betaling), babysitter 
(tegen betaling), verpleegdienst (gratis) en parkeerplaats 
(gratis). Gratis Turks bad en sauna. 

Speciale opmerkingen
Helaas zijn huisdieren niet toegestaan.

Aangepaste kamers voor mensen met een handicap zijn 
beschikbaar op aanvraag.
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PA L O M A  P E R I S S I A  S I D E

Paloma Perisia, gelegen aan de kust werd helemaal 
vernieuwd in maart 2019. Het hotel bevindt zich in 
Side Kumköy en op een afstand van 3 km van de 
provinciestad van Side, 65 km van de luchthaven van 
Antalya, 70 km van het stadscentrum van Antalya en 6 
km van de provinciestad van Manavgat.

Onze faciliteit met 352 kamers, verschillende à la carte 
restaurants, bars met eet- en drink mogelijkheden, 
patisserie, een vernieuwde zwembadomgeving, 
waterglijbanen en een waterwereld voor kinderen, 
opnieuw ingerichte en gerenoveerde suites, kamers 
en amfitheater.

Met de alom gekende kwaliteit maar nu in een volledig 
nieuw jasje gestoken, kan u de samensmelting van het 
zwembad en zonneterras vergelijken met een kunstwerk. 
Ook door het eigen strand en de vele faciliteiten geeft 
dit hotel een unieke vakantiebeleving.

ULTRA LUXUEUS
A L L  I N C L U S I E F 
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Drinken
· Welkomstcocktail bij aankomst
· Lokale en geïmporteerde alcoholische dranken binnen  
  het concept
· 24-uurs bar (24 uur beschikbaar)
· Bars: Lounge Bar, Terras Bar, Stage Bar, Pool Bar, Night Club Bar,
  Quentine Bar, Bistro Bar
· Organisch wijnaanbod
· Mini Bar wordt dagelijks aangevuld met water, frisdranken en bier.
· Waterkoker, koffie- en theeservice in alle kamers.

À la catre restaurants 
QUENTINE 
Hedendaags Mediterraans à la carte restaurant
Biedt de beste lekkernijen van Italiaanse tot Turkse, van Libanese 
tot Griekse keukens.

WABISABI
Verre Oosten Fusion à la carte restaurant
Dit restaurant serveert delicatessen uit de Japanse, Chinese en 
Aziatische keuken

CURIO
BBQ à la carte restaurant
Eersteklas “dry aged” vlees wordt gemarineerd in biologische 
olijfolie van onze eigen boerderij. Een delicatesse om niet aan te 
weerstaan… 

Strand- en zwembadservice
Op bepaalde tijdstippen worden er aan het strand en aan het zwembad 
verschillende verfrissende hapjes en drankjes geserveerd. 

Room Service
24 uur betalende roomservice

Gastronomische festivals / speciale dag evenementen

Kinderchef
Gezonde en voedzame maaltijden met een leuke presentatie worden 
speciaal door onze toegewijde chef-kok voor onze kleinste gasten 
bereid. 

Eten
· Ontbijtbuffet, lunch en diner in het hoofdrestaurant
· Seizoensgebonden en biologische producten
· Verse vruchtensappen bij het ontbijt
· Laat ontbijt
· IJsservice tijdens lunch en diner in het hoofdrestaurant
· Gözleme station
· Speciale lunch en diner in Quentine Restaurant & Bar

Bistro
Geniet van een heerlijk momenten in onze Bistro. Laat u verleiden door 
onze vele desserts, ijsassortimenten, cakes, koekjes, broodjes, snacks en 
thee- en koffieservice.

Snacks
Snackservice in Bistro
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Fitness centrum

Sportactiviteiten: strandvolleybal, tafeltennis, watergym-
nastiek, aerobics, step, stretching, petanque, dart, yoga

Tafelspellen: Backgammon, kaartspellen, schaken en biljard

Betaalde activiteiten
Spa & Wellness: diensten aangeboden door ons SPA-
centrum: algemene verzorging, lichaamsverzorging, 
gezichts- en huidverzorging, speciale behandelingen en 
verschillende massagetherapieën

Watersport: Banaan, Jet-Ski, Ringo-rit, waterski (met 
vergunning), watersportlessen, parachute

Cabana-reservering: een speciale strandervaring exclusief 
voor u tussen 10:00 en 18:00 uur met champagne, vers 
sinaasappelsap en het Cabana-menu

Andere diensten
Gratis internet wi-fi-service in alle gemeenschappelijke ruimtes 
en kamers. kapper (tegen betaling), arts (tegen betaling), 
was- en stomerijservice (tegen betaling), baby-sitter (tegen 
betaling), verpleegdienst (gratis) en overdekte parkeerplaats 
(gratis). Gratis Turks bad en sauna

Speciale opmerkingen
Helaas zijn huisdieren niet toegestaan.

Kamers voor mensen met een handicap zijn beschikbaar. 
Dit dient gemeld te worden tijdens uw reservatie.

Vergaderzalen zijn beschikbaar.

Gratis activiteiten

Neem gedurende de dag deel aan verschillende activiteiten 
die exclusief door ons entertainment team zijn ontworpen,  
verschillende shows, entertainment in de disco, livemuziek 
en jamsessies.

Entertainment

Kamers

Child Club (voor kinderen van 04-12 jaar)
Minidisco, filmzaal, spelletjes in het zwembad, kinderanimatie 
en een speeltuin.

Jeugdclub (voor kinderen van 13-16 jaar)
Spelconsoles, disco met DJ-lessen, hoek voor sociale media.

Kinder- en jeugdclubs

Kamers met standaard Franse balkons 30 m2 
Kamers met Frans balkon, met uitzicht op zee en op het 
land, uitgerust met sofa. Airconditioning (centraal), tv, 
kluis, haardroger, minibar, douche en telefoon.

Kamers met standaard balkons 24 m2 
Kamers met balkon en met zee- en landzicht. 
Airconditioning (centraal), tv, kluis, haardroger, minibar, 
douche en telefoon.

Grote standaardkamers  35 m2

Kamers met balkon, met uitzicht op zee, uitgerust met sofa. 
Airconditioning (centraal), tv, kluis, haardroger, minibar, 
bad en telefoon.

Suite kamers 60 m2

Suites met balkon met woonkamer en slaapkamer uitgerust 
met sofa. Airconditioning (centraal), tv, kluis, haardroger, 
minibar, jacuzzi en douche en telefoon.

Bruidssuite 50 m2

Kamers met balkon, met uitzicht op zee, uitgerust met 
sofa. Airconditioning (centraal), tv, kluis, haardroger, 
minibar, jacuzzi, douche en telefoon.

Strand en zwembad
· Gouden zandstranden zover als het oog reikt
· Gratis handdoeken, parasols en strandstoelen
· 3 buitenzwembaden, kinderbad en glijbanen voor   
  kinderen.
· 1 overdekt zwembad
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PA L O M A  O C E A N A  R E S O R T

Paloma Oceana Resort is gelegen aan de kust van Side 
Kumköy met een afstand van 5 km van de provinciestad 
Side, 65 km van de luchthaven van Antalya, 70 km 
van het stadscentrum van Antalya en 6 km van de 
provinciestad Manavgat.

Geniet van prachtige momenten in de verschillende  
à la carte restaurants met een prachtig uitzicht op de 
Middellandse Zee, de ruime tuinen, het unieke zandstrand 
en de comfortabele en ontspannen ambiance. Naast 
482 eigentijdse en stijlvolle kamers beschikt dit hotel 
ook luxueuze lake villa’s ontworpen voor een exclusieve 
vakantie ervaring. 

ULTRA LUXUEUS
A L L  I N C L U S I E F 
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Standaard bungalowkamers 30 m2

Kamers met uitzicht op de tuin met 2 eenpersoonsbedden of 1 
queensize bed. Airconditioning (split), tv, airconditioning, haardroger, 
minibar, douche, telefoon, keramische vloeren, balkon en sofa.
Standaardkamers (hoofdgebouw) 40 m2

Grote kamer met gedeeltelijk uitzicht op zee, de tuin of het land, met 
1 Tweepersoonsbed een queensize bed of 2 eenpersoonsbedden. TV, kluis, 
haardroger, minibar, marmeren vloer, badkamer (douche), telefoon en sofa.
Familiekamers (verbindingsgebouw) 60 m2

Kamers met 2 aparte slaapkamers met uitzicht op de tuin of het land.
TV, kluis, haardroger, minibar, keramische vloeren, badkamer (douche), 
telefoon en sofa.
Familiesuite (tuin) 60 m2

Kamers met 2 aparte slaapkamers met uitzicht op de tuin of het land. 
TV, kluis, haardroger, minibar, keramische vloeren, badkamer (douche), 
telefoon en sofa.
Familiesuite (hoofdgebouw) 65 m2

Familiekamers in het hoofdgebouw met een slaapbank, 1 slaapkamer en 
1 woonkamer. TV, kluis, haardroger, minibar, marmeren vloer, badkamer 
(douche) en telefoon.
Terras Deluxe (hoofdgebouw) 40 m2

Grote kamers met uitzicht op zee of op het land. TV, kluis, haardroger, 
minibar, marmeren vloer, badkamer (douche) en telefoon.
Lake Villas 90 m2 
Lake Villas, gelegen in de tuin met een gescheiden zwembad en bar, 
bestaan uit 2 slaapkamers en 1 woonkamer en hebben exclusieve diensten.

Dranken

Kamers

· Welkomstcocktail bij aankomst
· Lokale en geïmporteerde alcoholische dranken binnen het  
  concept
· 24-uurs bar (24 uur beschikbaar)
· Bars: pianobar, sportbar, turkooise bar, oceaanbar, aquabar,
  Sunset Beach Bar, Vitamin Bar, Disco Bar
· Organisch wijnaanbod
· Mini Bar wordt dagelijks aangevuld met water, frisdranken en bier.
· Waterkoker, koffie- en theeservice in alle kamers.
· Betaalde sisha in Shisha Lounge
· Traditionele Turkse koffieservice

Eten
· Ontbijtbuffet, lunch en diner in het hoofdrestaurant
· Seizoensgebonden en biologische producten
· Verse vruchtensappen bij het ontbijt
· Laat ontbijt
· IJsservice tijdens lunch en diner in het hoofdrestaurant
Patisserie
Geniet van een heerlijk momenten in onze Patisserie. Laat u verleiden door 
onze vele desserts, ijsassortimenten, cakes, koekjes, broodjes, snacks en 
thee- en koffieservice.
Snacks
Snackservice overdag en ‘s avonds laat

À la carte restaurants
5 à la carte restaurants
Internationaal, Egeïsche & vis, Ottomaanse & Kebab, Chinees, Steakhouse

Strand- en zwembadservice
Op bepaalde tijdstippen worden er aan het strand en aan het zwembad 
verschillende verfrissende hapjes en drankjes geserveerd.  hours of the day
Room Service
24 uur betaalde roomservice
Gastronomische festivals / speciale dagevenementen
Kinderchef
Gezonde en voedzame maaltijden met een leuke presentatie worden 
speciaal door onze toegewijde chef-kok voor onze kleinste gasten bereid.
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Fitness centrum

Sportactiviteiten: strandvolleybal, tafeltennis, basketbal, 
tennisbaan, aerobics, watergymnastiek, step, streching, 
petanque, dart, minigolf, yoga

Tafelspellen: Backgammon, kaartspellen, schaken en pool-
snookers

Betaalde activiteiten
Spa & Wellness: diensten aangeboden door het SPA-
centrum: algemene verzorging, lichaamsverzorging, 
gezichts- en huidverzorging, speciale pakketen en 
verschillende massagetherapieën

Watersport: Banaan, Jet-Ski, Ringo-rit, parachute

Landsporten: privétennislessen, tennisracket en ballen, 
verlichting van tennisbanen.

Cabana-reservering: een speciale strandervaring exclusief 
voor u tussen 10:00 en 18:00 uur met champagne, vers 
sinaasappelsap en het Cabana-menu

Andere diensten
Gratis internet wi-fi-service in alle gemeenschappelijke 
ruimtes en kamers. Kapper (tegen betaling), arts (tegen 
betaling), was- en stomerijservice (tegen betaling), 
baby-sitter (tegen betaling), verpleegdienst (gratis) en 
parkeerplaats (gratis). Gratis Turks bad en sauna

Speciale opmerkingen
Helaas zijn huisdieren niet toegestaan.

Kamers voor mensen met een handicap zijn beschikbaar.
Dit dient gemeld te worden tijdens uw reservatie.

Vergaderzalen zijn beschikbaar.

Gratis activiteiten

Child Club (voor kinderen tussen 04-12 jaar)
Afzonderlijke activiteitenruimtes voor kinderen tot en met 3 
jaar(onder toezicht van ouders), kinderen tussen de leeftijd 
van 4 tot en met 7 jaar en voor de leeftijdsgroep 8 tot en 
met 12 jaar. 

Minidisco, filmzaal, spelletjes in het zwembad, kinderanimatie 
en een speeltuin.

Jeugdclub (voor kinderen tussen 13-16 jaar)
Spelconsoles, disco met DJ-lessen, hoek voor sociale media 
en lounge.

Entertainment
Neem gedurende de dag deel aan verschillende activiteiten 
die exclusief door ons entertainment team zijn ontworpen,  
verschillende shows, entertainment in de disco, livemuziek en 
jamsessies.

Kinder- en jeugdclubs

· Fijn zandstrand
· Gratis handdoeken, parasols en strandstoelen
· 2 buitenzwembaden, 2 kinderbaden en glijbanen,  
  waterparken en een speeltuin voor kinderen.
· 1 Binnenzwembad (beschikbaar tussen 15.10-30.04)
· Prive villa zwembad voor de villa gasten.

Strand en zwembad

Gasten van Family Suites krijgen bij het inchecken een mand 
met vers fruit en een fles biologische wijn aangeboden.
· Turn down service 
· Badjas en slippers.

Voor onze Lake Villa gasten,
· Vers fruit, verse bloemen en een fles biologische wijn  
 worden aangeboden bij het inchecken
· Turn down service 
· Badjas en slippers
· 24 uur roomservice (exclusief alcoholische dranken)
· Prive villa zwembad, bar en ontbijtservice
· Voorrang bij reservering in een à la carte restaurant.
· Dagelijkse koekjes en theeservice om 17:00 uur.

Family Comfort-pakketten zijn gratis voor onze gasten 
in Lake Villas en Family Rooms. (Op basis van de 
beschikbaarheid)

Voorzieningen voor onze jongste gasten: activiteitentas 
met speelgoed, kleurboek en kleurpotloden

Exclusieve Diensten
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Paloma Grida Resort & SPA,  gelegen aan het strand in 
Belek, ligt op een afstand van 700 m van het centrum 
van Belek, op 35 km van de luchthaven van Antalya en 
op 45 km van het stadscentrum van Antalya.

Het hotel weerspiegelt de betoverende sfeer van 
Anatolië met 459 kamers en biedt met zijn speciale 
architectuur, gelegen in het hart van de natuur, een ruim 
comfort voor het ganse gezin.

P A L O M A  G R I D A  R E S O R T  &  S PA

ULTRA LUXUEUS
A L L  I N C L U S I E F 
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· Ontbijtbuffet, lunch en diner in het hoofdrestaurant
· Seizoensgebonden en biologische producten
· Verse vruchtensappen bij het ontbijt
· Laat ontbijt
· IJsservice tijdens lunch en diner in het hoofdrestaurant

Patisserie
Geniet van een heerlijk momenten in onze Patisserie. Laat u verleiden 
door onze vele desserts, ijsassortimenten, cakes, koekjes, broodjes, snacks 
en thee- en koffieservice.
Snacks
Snackservice overdag en ‘s avonds laat

Restaurants in à la carte
6 à la carte restaurants: Internationaal, Egeïsch & Vis, Ottomaans & 
Kebabs, Verre Oosten, Steakhouse, Lake House

Gastronomische festivals / speciale dagevenementen
Kinderchef
Gezonde en voedzame maaltijden met een leuke presentatie worden 
speciaal door onze toegewijde chef-kok voor onze kleinste gasten 
bereid. 

Eten

Dranken
· Welkomstcocktail bij aankomst
· Lokale en geïmporteerde alcoholische dranken binnen het concept
· 24-uurs bar (24 uur beschikbaar)
· Bars: Zomm Bar, Pool Bar, Beach Bar, Bar Bianco, Beach Club,
  Sports Bar en Lounge op het strand exclusief voor volwassenen
· Organisch wijnaanbod
· Mini Bar wordt dagelijks aangevuld met water, frisdranken en bier.
· Waterkoker, koffie- en theeservice in alle kamers.
· Traditionele Turkse koffieservice

Kamers
Standaard kamers 27 m2 
Met het balkon en uitzicht op de tuin en uitgerust met airconditioning 
(centraal), tv, kluis, haardroger, minibar, badkamer (douche) en 
telefoon.

Agora Rooms 21 m2

Kamers met balkon met uitzicht op de tuin. Airconditioning (centraal), 
tv, kluis, haardroger, minibar, badkamer (douche) en telefoon.

Superior kamers 40 m2

Kamers met balkon, tuin of zeezicht,. Airconditioning (centraal), tv, 
kluis, haardroger, minibar, badkamer (douche en bad) en telefoon.

Verbonden Familiekamers 50 m2 
1 slaapkamer en 1 woonkamer (met doorgangskamer), 1 badkamer 
(douche).

Duplex familiekamers 50 m2

1 slaapkamer, 1 woonkamer en 2 badkamers (douche) met uitzicht 
op de tuin.

Lake Villas 50 m2

Lake Villas bieden de mogelijkheid om vanaf het balkon toegang te 
krijgen tot het zwembad en bestaan uit 1 slaapkamer en 1 woonkamer. 
Airconditioning (centraal), keramische vloeren, tv, kluis, haardroger, 
minibar, badkamer (douche en bad) en telefoon.
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Fitness centrum

Sportactiviteiten: kano, waterfiets, beachvolleybal, 
basketbal, minigolf, tennisbanen, petanque, dart, aerobics, 
step, waterpolo, watergymnastiek, yoga

Tafelspellen: Backgammon, kaartspellen, tafeltennis

Betaalde activiteiten
Spa & Wellness: diensten aangeboden door ons SPA-
centrum: algemene verzorging, lichaamsverzorging, 
gezichts- en huidverzorging, speciale pakketten en 
verschillende massagetherapieën

Watersport: Banaan, Jet-Ski, Ringo-rit, parachute, 
windsurfen en catamaranschool (gelicentieerde uitbestede 
particuliere onderneming).

Landsporten: privétennislessen, tennisracket en ballen, 
verlichting van tennisbanen.

Cabana-reservering: een speciale strandervaring exclusief 
voo u tussen 10.00 en 18.00 uur met champagne en een 
Cabana menu. 

Andere diensten
Gratis internet wi-fi-service in alle gemeenschappelijke 
ruimtes en kamers. Kapper (tegen betaling), arts (tegen 
betaling), was- en stomerijservice (tegen betaling), 
baby-sitter (tegen betaling), verpleegdienst (gratis) en 
parkeerplaats (gratis). Gratis Turks bad en sauna

Speciale opmerkingen
Helaas zijn huisdieren niet toegestaan.

Kamers voor mensen met een handicap zijn beschikbaar.
Dit dient gemeld te worden tijdens uw reservatie.

Gratis activiteiten

· Gouden zandstranden zo ver als het oog reikt
· Gratis handdoeken, parasols en strandstoelen
· Buitenzwembad, kinderbad en glijbanen, waterparken en 
  een speeltuin voor kinderen.
· 1 binnenzwembad (niet beschikbaar tussen 01.05-30.09)
· Prive villa zwembad, activiteiten zwembad, rustig zwembad.
· Verfrissende voorzieningen en lekkernijen op het strand 
  en het zwembad op bepaalde uren van de dag

Child Club (voor kinderen tussen 04-12 jaar)
Afzonderlijke activiteitenruimtes voor kinderen tot en met 3 
jaar(onder toezicht van ouders), kinderen tussen de leeftijd 
van 4 tot en met 7 jaar en voor de leeftijdsgroep 8 tot en 
met 12 jaar. Minidisco, filmzaal, spelletjes in het zwembad, 
kinderanimatie en een speeltuin.

Jeugdclub (voor kinderen tussen 13-16 jaar)
Spelconsoles, disco met DJ-lessen, hoek voor sociale media 
en lounge.

Neem gedurende de dag deel aan verschillende activiteiten 
die exclusief door ons entertainment team zijn ontworpen,  
verschillende shows, entertainment in de disco, livemuziek 
en jamsessies.

Entertainment

Kinder- en jeugdclubs

Onze Lake Villa-gasten krijgen bij het inchecken vers fruit, verse 
bloemen en een fles biologische wijn aangeboden. 

Exclusief voor Lake Villas
· Ontbijt, lunch en diner service (onder voorbehoud)
· Turn down service
· Badjas en slippers
· 24 uur roomservice (exclusief alcoholische dranken)
· Prive villa zwembad
· Voorrang bij reservering bij à la carte restaurants
· Dagelijkse koekjes en theeservice om 17:00 uur.

Family Comfort-pakketten zijn gratis voor onze gasten in Lake 
Villas en Family kamers. (Op basis van de beschikbaarheid.)

Voorzieningen voor onze jongste gasten: activiteitentas met 
speelgoed, kleurboek en kleurpotloden.

Strand en zwembad

Exclusieve Diensten
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PA L O M A  F O R E S TA  R E S O R T

Paloma Foresta Resort bevindt zich in Kemer Beldibi, 
op een afstand van 18 km van de provinciestad Kemer, 
40 km van de luchthaven van Antalya en 29 km van 
het stadscentrum van Antalya. 

Tussen de pijnbomen in een oase van rust en 
kalmte bevinden zich 346 kamers. Samen met het 
ongeëvenaarde strand gelegen op de plek waar het 
Taurusgebergte de Middellandse Zee omarmt. Dit hotel 
nodigt uit om te genieten van een zorgeloze vakantie. 

ULTRA LUXUEUS
A L L  I N C L U S I E F 
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· Ontbijtbuffet, lunch en diner in het hoofdrestaurant
· Seizoensgebonden en biologische producten
· Verse vruchtensappen bij het ontbijt
· Laat ontbijt
· IJsservice tijdens lunch en diner in het hoofdrestaurant
Patisserie 
Geniet van een heerlijk momenten in onze Patisserie Laat u verleiden door 
onze vele desserts, ijsassortimenten, cakes, koekjes, broodjes, snacks en 
thee- en koffieservice.
Snacks
Snackservice overdag en ‘s avonds laat
À la carte restaurants
5 à la carte restaurants: Internationaal, Egeïsch & Vis, Ottomaans & 
Kebab, Verre Oosten, Steakhouse
Gastronomische festivals / speciale dagevenementen
Kinderchef
Gezonde en voedzame maaltijden met een leuke presentatie worden 
speciaal door onze toegewijde chef-kok voor onze kleinste gasten 
bereid. 

Dranken

Kamers
Standaard kamers 39 m2

Kamers met balkon of terras met zijdelings uitzicht op land of zee. 
Airconditioning (centraal), tv, kluis, haardroger, minibar, douche, 
telefoon, parketvloer.

Junior Suites 48 m2 
Kamers met terras of balkon aan landzijde, en kamers met zeezicht 
met terras en met 1 grote slaapkamer. Airconditioning (centraal), tv, 
kluis, haardroger, minibar, bad, douche, telefoon, parketvloer.

Tuin Familiekamers 45 m2

Kamers met een groot balkon met uitzicht op de tuin. Bestaat uit 
1 woonkamer en een slaapkamer. Split-airconditioner, tv, kluis, 
haardroger, minibar, douche, telefoon, keramische vloeren.

Familie Suites 75 m2 
Bestaat uit een woonkamer en een slaapkamer. Airconditioning 
(centraal), tv, kluis, haardroger, minibar, bad, douche, telefoon, 
parketvloer.

Villa Dublex 100 m2

Vrijstaande gebouwen met 2 verdiepingen. Woonkamer, kleine 
privékeuken, minibar, split-airconditioner, stenen keramische vloer, 
2 badkamers met douche, tv en telefoon. 2 slaapkamers (1 kamer 
met tweepersoonsbed , andere kamer met 2 eenpersoonsbedden), 
balkon, kluis, haardroger, minibar. Prive villa zwembad en bar zijn 
beschikbaar voor de villa gasten.

· Welkomstcocktail bij aankomst
· Lokale en geïmporteerde alcoholische dranken binnen het concept
· 24-uurs bar (24 uur beschikbaar)
· Bars: pianobar, poolbar, Sunset Beach Bar, Villa Bar, Special
 Foresta Lounge, Ierse pub (tussen 01.11 - 31.03)
· Organisch wijnaanbod
· Mini Bar wordt dagelijks aangevuld met water, frisdranken en bier.
· Waterkoker, koffie- en theeservice in alle kamers.
· Traditionele Turkse koffieservice

Eten
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Fitness centrum

Sportactiviteiten: strandvolleybal, basketbal, minivoetbal, 
6 tennisbanen, petanque, dart, minigolf, aerobics, step, 
stretching, watergymnastiek, yoga, pilates

Tafelspellen: Backgammon, kaartspellen, tafeltennis, 
schaken, tafelvoetbal en pool-snookers

Betaalde activiteiten
Spa & Wellness: diensten aangeboden door ons SPA-
centrum: algemene verzorging, lichaamsverzorging, gezichts- 
en huidverzorging, speciale pakketten en verschillende 
massagetherapieën

Watersporten: banaan, jetski, ringo-rit, parachute, windsurfen 
en catamaranlessen (uitbestede particuliere onderneming 
met vergunning).

Landsporten: privétennislessen, tennisracket en ballen, 
verlichting van tennisbanen.

Cabana-reservering: een speciale strandervaring exclusief 
voor u tussen 10:00 en 18:00 uur met champagne, vers 
sinaasappelsap en Cabana-menu

Andere diensten
Gratis internet wi-fi-service in alle gemeenschappelijke 
ruimtes en kamers. Kapper (tegen betaling), arts (tegen 
betaling), was- en stomerijservice (tegen betaling), 
baby-sitter (tegen betaling), verpleegdienst (gratis) en 
parkeerplaats (gratis). Gratis Turks bad en sauna. 24 uur 
betaalde roomservice.

Speciale opmerkingen
Helaas zijn huisdieren niet toegestaan.

Kamers voor mensen met een handicap zijn beschikbaar. Dit 
dient gemeld te worden tijdens uw reservatie.

Vergaderzalen zijn beschikbaar.

Gratis activiteiten

Strand en zwembad

Child Club (voor kinderen tussen 04-12 jaar)
Afzonderlijke activiteitenruimtes voor kinderen tot en met 3 
jaar (onder toezicht van ouders), kinderen tussen de leeftijd 
van 4 tot en met 7 jaar en voor de leeftijdsgroep  8 tot en 
met 12 jaar. Minidisco, filmzaal, spelletjes in het zwembad, 
kinderanimatie en een speeltuin.

Jeugdclub (voor kinderen tussen 13-16 jaar)
Spelconsoles, hoek voor sociale media en lounge, 
tafelvoetbal, poolsnoocker en een lounge

Neem gedurende de dag deel aan verschillende activiteiten 
die exclusief door ons entertainment team zijn ontworpen,  
verschillende shows, entertainment in de disco, livemuziek 
en jamsessies.

Entertainment

Kinder- en jeugdclubs

· Groot strand met fijn goudkleurig zand
· Gratis handdoeken, parasols en strandstoelen
· Buitenzwembad, kinderbad en glijbanen, waterparken en 
  speeltuin voor kinderen.
· Activiteitenpool
· Rustig zwembad exclusief voor volwassenen
· 1 overdekt zwembad
· Prive villa zwembad voor de villa gasten.
· Verfrissende voorzieningen en lekkernijen rond het strand 
  en het zwembad op bepaalde uren van de dag

Voor onze Villa & Executive Suite gasten; vers fruit, verse 
bloemen en biologische wijnfles bij het inchecken
· Turn down service
· Badjas en slippers
· 24 uur roomservice (exclusief alcoholische dranken)
· Voorrang bij reservering in de À la carte restaurants
· Dagelijkse gebak- en theeservices om 17:00 uur.

Voor onze Junior & Family Suite-gasten; vers fruit, verse 
bloemen en biologische wijnfles bij het inchecken
· Turn down service
· Badjas en slippers

Family Comfort-pakket zijn gratis voor onze gasten in 
Garden Family Room en Family Suites Garden. (Op basis van 
beschikbaarheid)

Exclusieve Diensten



70 71

ULTRA LUXUEUS
A L L  I N C L U S I E F 

Het Paloma Pasha Resort bevindt zich op een afstand 
van 1 km van Özdere, 35 km van Kuşadası, 55 km van 
İzmir en 50 km van de luchthaven Adnan Menderes.

Dit hotel met 268 kamers, ontworpen en volledig 
geïntegreerd in perfecte harmonie met de 
adembenemende natuur. Comfortabele zwembad 
kamers en terras suites evenals standaardkamers met 
aangelegde tuinen en een prachtig uitzicht op een 
spectaculaire baai met fijn en zacht zand bieden u een 
unieke ervaring.

PA L O M A  PA S H A  R E S O R T
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· Ontbijtbuffet, lunch en diner in het hoofdrestaurant
· Seizoensgebonden en biologische producten
· Verse vruchtensappen bij het ontbijt
· Laat ontbijt
· IJsservice tijdens lunch en diner in het hoofdrestaurant

Patisserie
Geniet van een heerlijk momenten in onze Patisserie. Laat u 
verleiden door onze vele desserts, ijsassortimenten, cakes, koekjes, 
broodjes, snacks en thee- en koffieservice.

Snacks
Snackservice overdag en ‘s avonds laat

À la carte restaurants
4 à la carte restaurants
Internationaal, Egeïsch & Vis, Ottomaans & Kebab, Barbecue

Gastronomische festivals / speciale dagevenementen

Kinderchef
Gezonde en voedzame maaltijden met een leuke presentatie 
worden speciaal door onze toegewijde chef-kok voor onze kleinste 
gasten bereid. 

Dranken
· Welkomstcocktail bij aankomst
· Lokale en geïmporteerde alcoholische dranken binnen het concept
· 24-uurs bar (24 uur beschikbaar)
· Bars: Piano Bar, Teras Bar, Havuz Bar, Jazz Bar, Vitamine Bar, 
  Disco Bar
· Organisch wijnaanbod
· Mini Bar wordt dagelijks aangevuld met water, frisdranken en bier.
· Waterkoker, koffie- en theeservice in alle kamers.
· Traditionele Turkse koffieservice
· Betaalde sisha in Shisha Lounge

Eten

Standaard kamers 33 m2 
Kamers met balkon en met zee- en landzicht. Airconditioning, tv, 
kluis, haardroger, minibar, douche en telefoon.

Kamer met toegang tot het zwembad 33 m2

Kamers met privéterras en directe toegang tot het zwembad. 
Airconditioning, tv, kluis, haardroger, minibar, douche en telefoon.

Familie Suites 65 m2

Suites met balkon en uitzicht op zee, met 1 slaapkamer, 1 
woonkamer en 2 badkamers. Airconditioning, tv, kluis, haardroger, 
minibar, douche en telefoon.

Terras Suite 70 m2

Suite met zeezicht, 1 slaapkamer, privé Turks bad en privéjacuzzi 
met groot terras. Airconditioning, tv, kluis, haardroger, minibar, 
douche en telefoon.

Kamers
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Fitness centrum

Sportactiviteiten: tennis, basketbal, minivoetbal, minigolf, 
petanque, aerobics, gymnastiek, dart, boogschieten, 
waterfietsen, kano, watergymnastiek, waterpolo.

Tafelspellen: Backgammon, kaartspellen, schaken en pool-
snookers, tafeltennis

Betaalde activiteiten
Spa & Wellness: diensten aangeboden door ons SPA-
centrum: algemene verzorging, lichaamsverzorging, gezichts- 
en huidverzorging, speciale pakketten en verschillende 
massagetherapieën

Watersport: Banaan, Jet-Ski, Ringo-rit, parachute, windsurflessen, 
patriot

Landsporten: privétennislessen, tennisracket en ballen, 
verlichting van tennisbanen.
 

Andere diensten
Gratis internet wi-fi-service in alle gemeenschappelijke 
ruimtes en kamers. Kapper (tegen betaling), arts (tegen 
betaling), was- en stomerijservice (tegen betaling), 
baby-sitter (tegen betaling), verpleegdienst (gratis) en 
parkeerplaats (gratis). Gratis Turks bad en sauna. 24 uur 
betaalde roomservice.

Speciale opmerkingen
Helaas zijn huisdieren niet toegestaan.

Kamers voor mensen met een handicap zijn beschikbaar. Dit 
dient gemeld te worden tijdens uw reservatie.

Gratis activiteiten

· Fijn zandstrand
· Gratis handdoeken, parasols en strandstoelen
· Buitenzwembad, kinderbad en glijbanen, waterparken en 
  speeltuin voor kinderen.
· Verfrissende voorzieningen en traktaties rond het strand 
  en het zwembad op bepaalde uren van de dag

Child Club (voor kinderen 04-12 jaar)
Minidisco, speeltuin.

Jeugdclub (voor kinderen tussen de leeftijd van 13-16 jaar)
Spelconsoles, hoek voor sociale media.

Strand en zwembad

Terrace Suite heeft een groot terras met een direct 
uitzicht op zee.
· Ruime badkamer en een eigen Turks bad
· Comfortabel zitgedeelte
· Fles met vers fruit en biologische wijn bij het inchecken
· Dagelijkse koekjes en theeservice om 17:00 uur
· Turndownservice, badjas, slippers
· Terras met privéjacuzzi
· Ontbijt op het terras (met reservering optioneel)
· Voorrang bij reservering bij à la carte restaurants
· 24 uur roomservice (exclusief alcoholische dranken).

Family Comfort-pakket is gratis voor onze gasten in 
Family Suites. (Op basis van beschikbaarheid) 

Voorzieningen voor onze jongste gasten: activiteitentas 
met speelgoed, kleurboek en kleurpotloden.

Entertainment

Kinder- en jeugdclubs

Neem gedurende de dag deel aan verschillende activiteiten 
die exclusief door ons entertainment team zijn ontworpen,  
verschillende shows, entertainment in de disco, livemuziek 
en jamsessies.

Exclusieve Diensten
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HALF PENSION

Gelegen aan de hoofdstraat van Kusadasi, tegenover 
de jachthaven en op korte afstand van de winkelcentra.

Het hotel ligt op een afstand van 200 m van het 
strand, 500 m van het stadscentrum en 70 km van de 
luchthaven İzmir. Dit prachtig hotel met 72 kamers is 
gereserveerd voor gasten vanaf 16 jaar en ouder.

PA L O M A  M A R I N A  S U I T E S
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Kamers voor mensen met een handicap zijn beschikbaar. Dit dient gemeld te 
worden tijdens uw reservatie.

Geld wisselen, dokter service (tegen betaling), was- en stomerijservice (tegen 
betaling), tv-kamer,… Gratis draadloos internet is beschikbaar in de vergaderzalen, 
kamers en tegenover het hotel.

Andere diensten

Junior Suites 41 m2

De kamers zijn uitgerust met split-airco, tv, telefoon, kluis, minibar (tegen betaling), 
badkamer (douche) en haardroger. De kamers bevinden zich op de begane grond.

Suite kamers 41 m2

De kamers zijn voorzien van split-airco, lounge suite, minibar (tegen betaling), 
badkamer (douche), tv, telefoon, kluis en föhn.

Executive Suite Kamers 41 m2

Kamers met uitzicht op het zwembad of de zee zijn uitgerust met split-airco, 
lounge suite, waterkoker en thee-koffie service, minibar (tegen betaling), badkamer 
(douche), tv, telefoon, kluis en föhn.

Executive Terras Suite Kamers 41 m2 
Kamers met uitzicht op zee zijn uitgerust met 2 ligstoelen op het terras. De kamers 
zijn voorzien van split-airco, lounge suite, minibar (tegen betaling), badkamer 
(douche), tv, telefoon, kluis en föhn.

Dranken

Fitness centrum
Dart, watergymnastiek, aerobics, stretching,
Tafelspellen: Backgammon, kaartspellen, tafeltennis, pool-snookers

Activiteiten

· Openbaar strand is beschikbaar aan de overkant.
· Er is 1 buitenzwembad. Gratis handdoeken, parasol en strandstoelen bij het 
  zwembad

Strand en zwembad

Kamers

· Ontbijtbuffet en dinerbuffet in het hoofdrestaurant
· Seizoensgebonden en biologische producten

Brasserie
Geniet van een heerlijk momenten in onze Brasserie. Laat u 
verleiden door onze vele desserts, ijsassortimenten, cakes, koekjes, 
broodjes, snacks en thee- en koffieservice.

À la carte restaurants
Uniek rooftop à la carte restaurant met uitzicht op jachthaven

Room service
Tussen 07.00-22.00 uur (betaalde service)

· Welkomstcocktail en een fles water bij het inchecken
· Lokale en geïmporteerde alcoholische dranken binnen het concept
· Bars: bar bij het zwembad en een lobbybar
· Organisch wijnaanbod
· Mini-bar is een betaalde service in de kamers
· Waterkoker, koffie- en theeservice in alle kamers.

Eten
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Kamer upgrade mogelijk! (Op basis van beschikbaarheid)

Paloma Hotels biedt zijn gewaardeerde gasten al 40 jaar een moderne en 
buitengewone service aanpak. Als toonaangevende en gerespecteerde resorts 
in heel Turkije, is onze missie “gasten zich thuis laten voelen”.

Door onze kwaliteitsgarantie en vertrouwen kiezen meer dan een derde van 
onze gasten ervoor om meermaals bij ons te verblijven. 

Als lid van Paloma Hotels Vacation Card heeft u volgende voordelen:

• Speciale tarieven voor boekingen op www.palomahotels.com

√ Bevoorrechte boeking
√ Kamer-upgrade afhankelijk van beschikbaarheid
√ Bevoorrechte check-in
√ Gratis fruit en wijn bij het inchecken
√ Gratis badjas en slippers
√ Tweede schoonmaakdienst aan het einde van de dag
√ Een extra VIP-roomservice aan het einde van de dag
√ 20% korting in SPA-centra, geldig voor massage, Turks bad, Sauna en 
   watersport (alleen bij deelnemende hotels)
√ Laat uitchecken tot 15.00 uur, afhankelijk van beschikbaarheid

• U kunt uw punten berekenen op www.palomahotels.com/vacationcard. 

Welkom in de wereld van de Paloma Vacation Card!
Geniet van de privileges die u worden aangeboden door Paloma Hotels via onze Vacation Card. Verzamel punten voor elk verblijf en verdien gratis nachten.
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ECOLOGISCH

Bezoek www.palomahotels.com

Volgens ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!  

Bezoek onze website voor meer informatie, de laatste nieuwtjes en updates over de Paloma Hotels concepten en diensten.

/p a l o m a h o t e l s

Dankzij het milieubeheersysteem dat we in onze hotels hebben, controleren we het water-, 
elektriciteits-, energie- en chemicaliënverbruik en de hoeveelheid afval, zonder dat dit impact 
heeft of het comfort van onze gasten. Hiermee  minimaliseren wij het effect op milieu en onze 
natuurlijke hulpbronnen.

Paloma Hotels groep blijft voortdurend groeien door nieuwe faciliteiten te creëren.  Het 
belangrijkste aspect bij de bouw van een nieuwe hotel is echter het beschermen van land en 
dier. Onze projecten zijn zorgvuldig ontworpen zodat elke boom beschermt en behouden blijft. 

GREEN AWARDS 

PETA | Animal Hero
TUI | Milieukampioen
TUI | Diervriendelijk hotel
WWF Turkije | Hartcampagne Turkije
Turks ministerie van Cultuur en Toerisme | Milieuvriendelijke inrichting
YEŞİL YILDIZ | Certificaat van milieubewuste voorziening
UNESCO | Wereldwaterdag
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