www.baiahotels.com

Natuur en
Comfort

Een natuurlijke en plezierige vakantieervaring vindt
u bij Baia Kemer Club, de nieuwste schakel van
Baia Hotels.
Het minimalistisch ontwerp en de servicekwalitiet
van Baia Hotels gloeit deze keer onder de
stralende zon van Middellandse Zee.

Ontdek

Locatie
Baia Kemer Club; In Antalya Beldibi, tussen
150 plantensoorten, op het ontmoetingspunt
van een prachtig bos met de zee.
Baia Kemer Club, gevestigd op een totale
oppervlakte van 84.000m2, ligt op een
afstand van 30 km van het stadscentrum
van Antalye, op een afstand van 45 km van
de luchthaven en het 165 meter lang strand
strekt zich uit voor ons hotel.

Deluxe
Kamers
Heeft een capaciteit van 1 tot 3 personen
(2+1) en de kamerbreedte is 21 m2.
In onze kamers zijn er opties van 1
Frans Bed of 2 Eenpersoonsbedden
en 1 rustbank. Al onze kamers hebben
balkons, franse balkons of terrassen en
hun vloeren zijn keramiek bedekt.

Baia Kemer Club is ontworpen voor een natuurlijke
en comfortabele vakantie met gastvrijheid van Baia
Hotels en 411 kamers, waaronder standaard, Quadro,
Familiekamer, Familiesuite, Villa en Gehandicapte
Kamer.

Unieke
Kamers

Kamer
Slaapkamer
Rustbank
Minibar
Airconditioning
LCD
Kassa
Telefoon
Balkon of Terras
Wifi

Badkamer
Douchecel
Haardroger
Badjas
Slipper

Quadro
Kamers
Heeft de capaciteit van 1 tot 4 personen
(2+1, 2+2, 3+1) en de kamerbreedte is 30
m2. Er zijn 1 Frans bed en 2 rustbanken
in onze kamers. Al onze kamers hebben
een balkon of terras.

Kamer
Frans Balkon of
Terras
Telefoon
Minibar
Kassa

Badkamer
Boiler
Koffie & Thee
LCD
Wifi

Douchecel
Haardroger
Badjas
Slipper

Familiekamers
Heeft een capaciteit van 1 tot 4 personen
(2 +2 of 3 + 1) en de kamerbreedte varieert
tussen 37 en 39 m2.
Onze kamers hebben 1 Frans bed en 2
Eenpersoonsbedden. Onze kamers met een
balkon of terras hebben 1 badkamer en een
tussendeur.

Kamer
Slaapkamer
Kinderkamer
Rustbank
Minibar
Airconditioning

Badkamer
LCD (2 stuks)
Kassa
Telefoon
Balkon&Terras

Douchecel
Haardroger
Bodjas
Slipper

Familiesuite
Heeft een capaciteit van 1 tot 5 personen
en de kamerbreedte varieert tussen 37
en 46 m2.
Onze kamers hebben 1 Frans Bed en 2
Eenpersoonsbedden en 1 rustbank. Onze
kamers met een Frans balkon of terras
hebben twee badkamers.

Kamer
Binnen in de kamer zijn 2 deuren
Slaapkamer
Kinderkamer
Woonkamer
2 Badkamers
Minibar

Badkamer
Airconditioning
LCD (3 Stuks)
Kassa
Telefoon
Frans Balkon of Terras

2 Douchecellen
Jacuzzi op het Terras
Haardroger
Badjas
Slipper

Villa
De luxe villa’s van 100 vierkante meter,
die een onafhankelijke positie hebben
van andere kamers van het complex,
zijn duplex en er zijn in total 7. Op de
benedenverdieping; zijn er 2 slaapkamers
en 1 badkamer, inclusief een grote salon, 1
Frans Bed en een eenpersoonbed. En op
de bovenverdieping, die intern via een trap
is verbonden, is er 1 kamer met Frans bed
en 1 kamer met twee eenpersoonsbedden
met uitgang naar het terras op de
bovenverdieping en 1 badkamer.

Kamer
4 Slaapkamers
Salon
Minibar
Airconditioning
3 LCD
Kassa
Telefoon
Balkon en Terras
Wifi

Badkamer
2 Douchechellen
Haardroger
Badjas
Slipper

Restaurants
Bars
en

In onze restaurants en bars, die u de
hele dag gemakkelijk kunt berieken,
laten onze chef-koks bij elke maaltijd
hun talenten voor u zien.

Baia
Restaurant
Ons hoofdrestaurant in verscheidenheid,
geschikt voor elke smaak en klaargemaakt

A’la Carte
Restourant
Unieke smaken wachten op u met prachtige
smaken uit onze Middellandse Zee en Steak
restaurant keukens, die worden klaargemaakt
door onze meesterkoks.

door onze meesterkoks, brengt u gedurende uw
vakantie samen met heerlijke smaken.

Capaciteit
Gesloten Gebied
Terras

550
350

Opening-Sluiting
Baia Restaurant/ Ontbijtı 07:00-10:30
Patisserie / Laat Ontbijtı 10:30-12:00
Baia Restaurant /Lunch 12:30-14:30
Baia Restaurant / Avond Eten 18:30-21:00
Baia Restaurant / Avondbuffet 23:00-01:00

Capaciteit
50

Opening-Sluiting
Mediterian A’La Carte Restaurant/
Steak A’La Carte Restaurant/

19:00-22:00
19:00-22:00

*Onze A’la Carte Restaurants zijn betaald en met reservering en er is een
servicekosten per persoon.

Patisserie
Onze patisserie, waar u 24 uur warme en
koude snacks kunt
krijgen, geeft met zijn elegante design

Enjoy
Snack
Terwijl u van uw vakantie geniet,
wachten u heerlijke maaltijden die u met
warme en frisse geuren honger maken.

dienst naast het
hoofdrestaurant.

Opening-Sluiting
Opening-Sluiting
24 Uur

12:00-15:30

Bars

Bars

Pool Bar
Opening-Sluiting
10:00-23:30

Enjoy Snack Bar
Opening-Sluiting
24 Stunden lang

Sunset Beach Bar
Opening-Sluiting
10:00-18:00

Disco
Opening-Sluiting
23:30-02:00

en

Strand

Zwembaden

Geniet u van de Middellandse Zee met onze
vernieuwde kustlijn en het enige witte zand in
de regio.

Zwembaden
Buitenzwembad
Buitenzwembad Infinity Pool

(574m2 / 140 cm)

Infinity Jakuzi Pool

(437m2 / 140 cm)
(26m2 / 50 cm)

Buitenzwembad Enjoy Pool 9

(423m2 / 140 cm)

Aqua Tower Pool met Glijbaan

(560m2 / 25 cm)
(In het kinderzwembad.)

Aqua Tower

Strand

Gaat u op een spannende reis in
ons aquapark met 9 glijbanen in
verschillende groottes voor kinderen
en volwassenen om aan de koelte een
beetje plezier toe te voegen.

Geniet u van de Middellandse Zee, waar
natuur, rust en geluk samenkomen, in
gezelgschap van golfgeluiden in ons
vernieuwde strand.

Voor Kinderen
Komt u langs bij de Mini Club tussen de leeftijd
van 4-12 jaar, zodat uw kinderen zich volledig
kunnen vermaken.
Tevens Kinderstoelen, babybedjes, professionele
kinder- en babyopvangservice, kinderzwembad,
kinderanimatie en minidisco voor elke
avondshow voor u en uw kinderen.

Opening-Sluiting
Mini Club

10:00-20:00

Spa

Spa- en
en

Schoonheidscentrum

Schoonheidscentrum
Ons SPA- & Schoonheidscentrum staat tot uw dienst
met Comfortabele massagekamers in verschillende
consepten om uzelf te vernieuwen en uw lichaam en
geest goed te voelen.

Sauna
Turks Bad
Rustkamers
Huid- en
Lichaamsverzorgingseenheden
Kapper
Manicure & Pedicure
Shockdouches
Fitnesscentrum
Jacuzzi
Vip- Massagekamers

SPA
Ontspant u zich met Ayurveda, Shiatsu, Thaise massages
met 10 verschillende massagekamers.

Opening-Sluiting
Spa

10:00-20:00

Grijp het
moment aan
Amusement en Activiteit

Shows

Er is een visueel feest in de Baia
Kemer Club.
Dansshows, musicals,
comedyshows en acrobatische
shows…

De dag die begint met zwembadactiviteiten, samen
met professionele animators bij Baia Kemer Club,
eindigt met shows in de Show Arena ‘s avonds na
verschillende activiteiten die de hele dag doorgaan.

Animatie

Sport en
Activiteiten
U hoeft de sport niet te onderbreken bij Baia
Kemer Club. U kunt naast de programma’s vol met
activiteiten, waar u leuke momenten kunt beleven
en sporten, zweten in onze volledig uitgeruste
sportzaal of genieten van de buitenlucht.

Blijf Fit

Amusement en Activiteit

Fitness

B. Fit
Fitness Center
Stap het B. Fit Fitness Center binnen en ga
over in uw eigen ritme. Laad uw lichaam,
geest en ziel opnieuw.
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