
Vliegtuigreis TURKIJE 

Hotel Baia Bodrum ***** Bodrum  

Ultra all-inclusive 

09 oktober – 16  oktober 

 

Ligging:  
 

Baia Bodrum is een prachtig hotel gelegen aan een baai in Gündogan, direct aan een privéstrand 
(250m lang) , op 3 km afstand van het centrum van Gündogan en op 19 km afstand van Bodrum. Het 

is één van de mooiste locaties in de omgeving van Bodrum. Het hotel heeft een moderne en 
stijlvolle inrichting. 
 
Faciliteiten:  
 
Dit prachtige super de luxe hotel beschikt over 228 kamers, ondergebracht in een hoofdgebouw en 
diverse bijgebouwen, receptie en lobby, binnen- en buitenrestaurant, 2 à la carte buitenrestaurants 
(weersafhankelijk). Verder beschikt Baia Bodrum over diverse bars, 2 buitenzwembaden met apart 
kinderzwembadje, aquapark met waterglijbanen, binnenzwembad met apart kinderzwembadje, 
ligstoelen, matrasjes en parasols bij het zwembad en aan het strand (gratis), handdoekenservice 
(gratis), wireless internet (tegen betaling), miniclub, gameroom, disco, bioscoop, kapsalon, winkeltjes 
en dokterservice.  
 
Uw hotelkamer:  
 
Alle kamers in Baia Bodrum zijn voorzien van een badkamer met toilet, bad/douche en föhn, kluisje 
(gratis), telefoon, sat-tv, minibar (gevuld met frisdrank en bier), airco (centraal). Alle kamers hebben 
balkon of terras met zitje en (deels) zeezicht.  
 
Sport & Ontspanning:  
 
Baia Bodrum beschikt over een goed uitgerust fitnesscenter, tennis (gratis, avondverlichting tegen 
betaling), biljart (tegen betaling), darts, tafeltennis, basketball en beachvolley, bowling (tegen 
betaling). Aan het strand worden diverse watersporten tegen betaling aangeboden door particulieren. 
Het gebruik van waterfietsen en de kano is gratis. Een gevarieerd animatieprogramma. Wellness; u 
kunt gratis gebruik maken van de sauna, Turks bad, fitness, stoombad en Jacuzzi. Massages en 
schoonheidsbehandelingen zijn tegen betaling. 
 
Verzorging: Ultra All Inclusive  
 
Ontbijt (07.00-11.00), lunch (12.30-14.30) en diner (19.30-22.00) in buffetvorm, gedurende de dag 
diverse snacks (11.00-17.00), koffie & sweets (17.00-18.00), schepijs (12.30-17.00), 
middernachtsoep (24.00-01.00), a la carte restaurants ( Vis & Mexicaans, 20.00-23.00), reservering 
vereist. Alle lokale alcoholische en alcoholvrije drankjes van 10.00 tot 24.00 (volgens de 
openingstijden van de diverse outlets). Voor het gehele complex geldt alle import drankjes, alle 
dranken in de disco na 24.00, verse fruitsappen, a la carte restaurants (10,- euro p.p.), wasserij 
service, oppas service en roomservice tegen betaling 

 

Deelnameprijs per persoon : 

 

Wanneer :  zondag 9 oktober  -  zondag 16 oktober 2011 

Prijs: 600 € per persoon op basis van een 2 persoonskamer 

In de prijs begrepen : 

- Vervoer van en naar luchthaven  

- Vlucht 

- overnachting in hotel 5*****  

- Verblijf op basis van formule Ultra All-IN 

- verzekeringen ( bijstand, annulering en ongevallen ) 

- Begeleiding -  Fuelprotection ( bescherming tegen verhoging van olieprijzen)  

- BTW en alle Taksen 

- Niet inbegrepen : 
 

Supplement Single : 80 € -  Alle persoonlijke uitgaven 


