Misafirleri tarafından “yeryüzündeki cennet” olarak adlandırılan, yurtdışı ve yurtiçinden bol ödüllü tatil
köyü Hillside Beach Club, Fethiye’nin çam ormanlarıyla çevrili muhteşem Kalemya Koyu’nda konfor,
kalite, spor, doğa ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Kendine ait mavi bayraklı plajı, başka hiçbir tesise komşu olmayan özel konumu, tadına doyulmaz
lezzetleri, güler yüzlü, içten ve kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş ekibiyle Hillside Beach Club; farklı
tercihlere göre yaşanabilecek bir tatil köyü.

Yeşil ile mavinin en güzel tonlarının buluştuğu kulüpte su sporlarından kültür, macera ve doğa
gezilerine kadar sınırsız sayıda aktivite deneyimlenebiliyor. Sessiz ve sakin bir plajda güneşin tadını
çıkartmak, çam kokuları arasında doğanın keyfine varmak isteyenler için ise yetişkinlere özel Silent
Beach adlı plaj seçeneği sunuluyor.

Eşsiz bir tabiatın içindeki “Sessiz Koy”da, doğal güzelliklerin ruh ve beden ikilisi ile birleştiği noktada yer
alan Sanda Nature Spa’da masaj öncesi ve sonrası ritüellerin hepsi yerine getiriliyor. İki odası çift
kişilik olmak üzere toplam 7 odası bulunan Sanda Nature Spa’daki odaların tümünde Balili terapistler
tarafından masaj çeşitleri ve özel vücut bakımları uygulanıyor.

Farklı mimarisi ile sakin ve rahatlatıcı bir ortamda hizmet veren, hamam, sauna, jakuzi, kar çeşmesi ve
7 masaj odası bulunan Sanda Day Spa’da Türk terapistler tarafından yapılan masajlar uygulanmakta.
Masaj ve hamamdan sonra ise Spa Lounge’da geniş sedirlerde dinlenmeye devam edebileceğiniz bir
ortam bulunuyor.

Gün boyu süren ikramlara ek olarak Türk ve Dünya Mutfağı’ndan her damak zevkine uygun lezzetli
seçeneklerin tadına üç farklı restoranda varmak mümkün.

Kum havuzu, oyun parkı, bez değiştirme alanı ile bebeklerin ebeveyn / bakıcıları eşliğinde keyifle vakit
geçirebilecekleri Baby Park 0-3 yaş arası misafirlerimize özel tasarlandı. Su kaydırakları ve eğlenceli
havuzları ile çocuklar için tasarlanan Kidside ise, ailelerin 4-10 yaş arasındaki çocuklarını güvenle
bırakabilecekleri, gün boyu profesyonel eğitmenler eşliğinde sayısız eğlenceli aktivitelerin tadını
çıkarabilecekleri bir buluşma noktası. 8-15 yaş arasındaki misafirlerimizin katılabileceği Activity
Center’da ise genç misafirlerimizin kendi alanları bulunmaktadır. Genç misafirlerimiz bu kulüpte DJ’lik,
dans gibi sınıflara katılabilir; jakuzinin keyfini çıkarabilir; masa tenisi oynayabilir ya da plaj voleybolu,
su topu, su sporlarını deneyimleyebilir.

Geniş ve deneyimli eğlence ekibinin şovları, özel parti organizasyonları, muhteşem müzikler ve misafir
DJ’ler ile Hillside Beach Club akşamları da dolu dolu geçiyor.

1

ADRES

: Kayaköy Mah. Belen Cad. No:132 Fethiye Muğla – Türkiye

TELEFON & FAX

: 0 252 614 83 60 (pbx) / 0 252 614 14 70

INTERNET ADRESİ

: hillsidebeachclub.com

E-MAIL

: hbc@hillside.com.tr

YERLEŞİM ALANI

: Özel bir koyda (Kalemya Koyu), çam ağaçları içerisinde 100.000
m²’lik alanda kurulu tatil köyü

KATEGORİ

: 5* Tatil Köyü / Mavi Bayraklı Plaj

KONAKLAMA

: Tam Pansiyon + (Ana restoranda kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri
açık büfe, masada su, sofra şarabı, bira ve alkolsüz içecekler ücretsizdir.)

FETHİYE’YE UZAKLIK

: 4 km (şehir merkezine)

EN YAKIN HAVAALANI

: Dalaman Havaalanı

HAVAALANINA UZAKLIK

: 55 km (yaklaşık 60 dakika)

KAPASİTE

: 330 oda, 781 yatak

TOPLANTI SALONU

: 160 kişi kapasiteli (tiyatro düzeninde) ana toplantı salonu, 2 adet
workshop

ODA TİPLERİ

:
Aile Odaları:
A tipi oda (2 kişilik)
B tipi oda (3 kişilik / aile tipi)
Standart odalar:
C tipi oda (2 kişilik)

ODA ÖZELLİKLERİ
•

Teras (A ve B tipi odalarda – deniz manzaralı)

•

Elbise odası (A ve B tipi odalarda)

•

Engelsiz duş alanı

•

Ücretsiz kablosuz gigabit internet

•

Kahve ve çay hazırlama alanları

•

Bebek yatağı (istek üzerine)

•

Elektronik kasa

•

Merkezi Klima

•

Mini bar (ücretli)

•

Saç kurutma makinesi

•

Düz ekran IP TV / HD Kanallar

•

Telefon

•

Yastık Menüsü

•

Karartma Perdeler

•

Elektronik Yangın Dedektörü
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RESTORANLAR
Ana Restoran
Açık ve kapalı alanlara sahip bu restoranın kapasitesi 850 kişidir (sadece yetişkinler bölümü dahil).
Restoranda kahvaltı, öğlen ve akşam öğünlerinde açık büfede değişik ve lezzetli yemekler sunulmaktadır.
Su, sofra şarabı, bira ve alkolsüz içecekler ücretsizdir. Masa rezervasyonu yapılmamaktadır.

Pasha on the Bay Restaurant – à la carte Akdeniz Mutfağı
Hillside Beach Club'da baş başa romantik bir akşam yemeği arıyorsanız, Pasha on the Bay sizin için ideal
mekan. Akşam yemeklerinde sadece yetişkinlere özel hizmet veren a-la carte Akdeniz Mutfağı'na sahip
Pasha On The Bay’de önceden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.
Pasha On The Bay, her gün akşam yemeklerinde servis vermekte olup (hava koşullarının müsaitliğine
göre değişebilir) içecekler ekstra olarak ücretlendirilmektedir. 12 yaş altı çocuklar kabul edilmemektedir.
Güne geç başlamayı tercih edenler için de Pasha'da her sabah 10.30 – 12.00 saatleri arasında "hafif
geç kahvaltı" sunulmaktadır.

Beach Bar & Restaurant – à la carte İtalyan Mutfağı
Beach Bar & Restaurant öğle saatlerinde plajdan uzaklaşmak istemeyenler için snack büfe olanağı
sunarken, Akdeniz akşamlarında İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerini çeşitli yerli ve yabancı şarap
seçenekleri ile zenginleştiriyor. Akşam yemekleri için önceden rezervasyonun gerekli olduğu Beach Bar &
Restaurant, hava koşullarının müsaitliğine göre servis vermekte olup içecekler ekstra olarak
ücretlendirilmektedir.

Kahvaltı (Ana Restoran)

07:30 – 10:30

Hafif Geç Kahvaltı (Pasha on the Bay Restaurant)

10:30 – 12:00

Öğle yemeği (Ana Restoran)

12:30 – 15:00

Snack öğle yemeği (Beach Bar & Restaurant)

13:00 – 15:00

Snack öğle yemeği (Serenity Bar)

13:00 – 15:00

Akşam yemeği (Ana Restoran)

19:00 – 22:00

Akşam yemeği (Pasha Restaurant)

19:30 – 23:00

Akşam Yemeği (Beach Bar & Restaurant)

20:30 – 23:00

Çay saati (Abacco, Beach Bar, Pasha Bar)

16:30 – 17:30

Çorba (Pasha Restaurant)

00:00 – 04:00

Hamburger (Abacco Bar)

00:00 – 04:00 (Ücretli)

Pool Bar

09:30 – 01:00

Pasha Bar

09:30 – 04:00

Beach Bar

09:30 – 00:00
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Blue Bar

09:00 – 00:00

Abacco Bar

09:30 – 04:00

Serenity Beach Bar

10:00 – 20:00

Coffee Bar

08:30 – 00:00

Fitness

07:00 – 12:00 ve 15:00 – 20:00

ALIŞVERİŞ
Hillside Butik

09:00 – 00:00

Bee Goddeess

09:00 – 00:00

Gratis Sağlık ve Güzellik Ürünleri

09:00 – 00:00

Photo Bar Fotoğrafçı

09:00 – 00:00

D&R Müzik ve Kitap Mağazası

09:00 – 00:00

ÇOCUKLAR İÇİN
Baby Park (0 – 3 yaş)

08:30
09:30- 18:00
- 18:00

Kum oyun alanı
Alt değiştirme alanı
Oyun alanları
Su parkı alanı
Kidside (4 – 10 yaş)

09:30 - 18:00

4 Kaydıraklı havuz

10.00 - 13.00 / 14:30 - 18:00

Havuz
Kum oyun alanı
Özel kilitli dolaplar
Oyun alanları
Mini disko
Çocuklar için profesyonel eğlence koçları
Activity Center (8 – 15 yaş)
Basketbol

10:00 – 18:00

iMac internet köşesi
Dart
Playstation
Elektronik dart
DJ kabini ve Dans pisti
Lounge Jakuzi
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ÜCRETSİZ AKTİVİTELER
Rüzgar sörfü (lisanslılar için kullanım ücretsiz, dersler ücretli)
Kano
Dans dersleri
Yoga
Pilates
Stretching
Fitness center
Su topu
Su jimnastiği
Tenis (dersler ücretli)
Futbol
Boccia
Plaj voleybolu
Masa tenisi
Dart
Okçuluk

ÜCRETLİ AKTİVİTELER
Hillside Outside aktiviteleri (tekne turları, doğa ve kültür turları, spor ve macera turları)
Yelken (Hanse 15), katamaran, topper omega, topper uno plus ve windsurf dersleri
Yelken (Hanse 415), katamaran, topper omega ve topper uno plus kiralama
Dalış dersleri ve turları
Su kayağı
Wakeboard
Flyboard
Wakesurf
Monoski
Ringo
Paddle board
Tekne turları
Tenis dersleri
Artside aktiviteleri (Ebru, t-shirt boyama..vb.)
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DİĞER İMKANLAR
Sanda Nature Spa (ücretli) 09:00 – 20:00 (18 yaş ve üzeri için)
Sanda Day Spa (ücretli) 09:00 – 20:00 (18 yaş ve üzeri için)
Türk hamamı, sauna ve jakuzi (18 yaş ve üzeri için)
Yüzme havuzu 07:00 – 21:00
Nice Cream Dondurmacı (ücretli) 09:00 – 24:00
Gün boyu animasyon aktiviteleri
Plaj havlusu (plajda ve havuzda)
Amfitiyatro
Ücretsiz Kablosuz Gigabit Internet
Net Stop Internet Köşesi 09:00 – 24:00
Kuaför (ücretli)
Araba kiralama (ücretli)
Havaalanı transfer (ücretli)
Döviz bozdurma
24 saat sağlık ve ambulans hizmeti (ücretli)24
saat hizmet veren taksi durağı
Panoramik manzaralı asansör (sezon dışı 08:00 – 01:00) - (sezon içi 08:00 – 02:00)

Coğrafi yapı ve şartlar gereği, hareket zorluğu çeken misafirlere sunulan servislerde kısıtlamalar
yaşanabilmektedir.
ODA KATEGORİLERİ
Geniş Teraslı Superior Çift Kişilik Oda (A Tipi)
Deniz manzaralı özel terasa sahip 40 m² (brüt) iki kişilik oda. Üçüncü yetişkin
veya çocuk için ekstra yatak ilave edilebilir.
Konaklama alternatifleri:
2 yetişkin
3 yetişkin
1 yetişkin + 2 çocuk
2 yetişkin + 1 çocuk

Geniş Teraslı Superior Aile Odası (B Tipi)
Deniz manzaralı özel terasa sahip 50 m² (brüt) aile tipi oda. Bir çift kişilik oda
ve bir küçük odadan oluşur, odalar birbirine bağlı değildir. Küçük odada
uzunlukları 1,75 m ve 1,90 m olan iki yatak bulunmaktadır.
Konaklama alternatifleri:
3 yetişkin
4 yetişkin
1 yetişkin + 3 çocuk
2 yetişkin + 2 çocuk
3 yetişkin + 1 çocuk
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Çift Kişilik Kulüp Odası (C Tipi)
Kısmi deniz manzaralı 30 m² (brüt) iki kişilik oda. (1 kişilik konaklamalarda 1,5 kişi
ücreti tahsil edilir).
Konaklama alternatifleri:
1 yetişkin
2 yetişkin
1 yetişkin + 1 çocuk
1 yetişkin + 2 çocuk

YÜZME HAVUZU ÖLÇÜLERİ
Ana Havuz büyüklüğü

900 m³

Ana Havuz alanı

1000 m²

Ana Havuz derinliği

max 170 cm, min 40 cm

Çocuk havuzu alanı

45 m²

Kaydırak havuzu

109 m²

Çocuk havuzu derinliği

50 cm

Kaydıraklı çocuk havuzu derinliği

80 cm

Young House Jakuzi

3.00 m * 3.00 m

AMFİTİYATRO
Sahne

135 m²

Oturma alanı

175 m²

PLAJ UZUNLUĞU
Pasha plajı

135 m

Ana plaj

195 m

Silent Beach plajı

40 m

Serenity Beach plajı

65 m

TOPLANTI SALONLARI
Dr. Üzeyir Garih

170 m²

Workshop 1

70 m²

Workshop 2

70 m²

GPS KOORDİNATLAR
36° 36' 54'' Kuzey
29° 04' 30'' Doğu
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