
 

Hillside Beach Club Fethiye  25-29 Ekim 2017 
   Tam Pansiyon+ Ana Restoranda; Kapalı şişe su, masa şarabı, bira ve alkolsüz içecekler ücretsizdir.  

Yetişkin yanında konaklayan çocuk indirimi 12 
yaşını doldurmamış çocuklar için geçerlidir. 

 
Oda Tipleri 

B tipi oda 
Süit oda (aile odası) 

                                             C Tipi oda (30 M2) 

 A tipi oda C tipi odanın bolkonlu olanıdır ve 40 M2’dir.  

•Su kaydırağı sadece çocuklar için mevcuttur. 

•Yelken, rüzgar sörfü, katamaran, laser ve optimist 
(lisanslılar için kullanım ücretsiz, dersler ücretli), Zumba 
Fitness Party, Latin dans dersleri, Yoga/ Junior Yoga, Pilates, 
Stretching, Su topu, Su jimnastiği, Okçuluk, Tenis, (4 adet 
aydınlatmalı tenis kortu-dersleri ücretli), Boccia ücretsizdir. 

•Hillside Outside aktiviteleri (tekne turları, doğa ve kültür 
turları, spor ve macera turları), Yelken, katamaran, laser ve 
optimist dersleri, Rüzgar sörfü dersleri, Su kayağı, 
Wakeboard, Monoski, Dalış okulu, Parasailing, Tenis dersleri, 
Sanat atölyesi, Banana, Ringo ücretli aktivitelerdendir.  

•Dalış ve motorlu su sporları, masaj‘da gurubumuza özel 
%10 indirim uygulanmaktadır. 

•Pasha on the Bay Restaurant; Yetişkinlere özel hizmet verir. 
Önceden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Sadece içecekler ekstra olarak ödenmektedir. 12 yaş altı çocuklar kabul 
edilmemektedir. Beach Bar & Restaurant; Önceden rezervasyonun gereklidir. Sadece içecekler ekstra olarak ödenmektedir. 

• Hillside Beach Club misafirleri ekstra içecek harcamalarında; ikinci gelişlerinde %15, üçüncü gelişlerinde %25, dördüncü ve daha 
sonraki gelişlerinde de %30 indirimden faydalanmaktadırlar. 

• Tesis 29 Ekim 2017 günü saat 17.00 de kapanmaktadır. Son gün aksam yemeği servisi verilmemektedir. 

• Fiyat ulaşım ve transferleri kapsamaz. Pegasus ve THY ile Dalaman’a gelenler için otel özel yada grup transferi 
düzenlemektedir.Talebinizi rezervasyon sırasında belirtmeniz istenmektedir. Dalaman havaalanından otele taxi 140 TL tutmaktadır. 

• Sabah istediginiz saatte tesise girebilirsiniz ve tum imkanlardan yararlanabilirsiniz. Girişte odalar saat 14.00 de teslim 
edilmektedir. 

•

Rezervasyon için : 
Doldurduğunuz kayıt fişinin fax yada mail yolu ile Club Papyon’a ulaştırmanız istenmektedir. Kayıt fişini web sayfamızda 
bulabilirsiniz. Kayıt fişiniz bize ulaştıktan sonra size içinde tüm şartları bulunduran bir ön konfirmasyon yollanacak ve ödemeniz 
alındıktan sonra rezervasyonunuz kesinleşecektir.    
  
İnfo: Mme Louise MORVANT: +90 532 276 66 72 / info@clubpapyon.org

Konaklama Fiyatları 
(farklı sayıda gecelemeler icin 

lütfen bize danışınız)
Oda 
Tipi

4 gece

2 yetişkin C TRY 3,224

1 yetişkin +1 çocuk– 12 yaş C TRY 1,612

1 yetişkin+ 2 çocuk -12 yaş C TRY 2,418

2 yetişkin +1 çocuk-12 yaş C TRY 3,224

3  yetişkin C TRY 4,675

2 yetişkin A TRY 3,768

2 yetişkin +1 çocuk-12 yaş A TRY 3,768

1 Yetiskin +2 cocuk -12 yaş A TRY 3,768

3  yetişkin A TRY 5,464

1 yetişkin +3  çocuk -12 yaş B TRY 4,710

2  yetişkin +2  çocuk -12 yaş B TRY 4,710

2  yetişkin +3  çocuk -12 yaş B TRY 5,652

3  yetişkin B TRY 5,652

3  yetişkin  +1 çocuk -12 yaş B TRY 5,652

3  yetişkin  +2  çocuk -12 yaş B TRY 6,594

4 Yetişkin B TRY 7,348


