REIZEN

Zon, zee en zen
Kom elke ochtend tot rust
met een yogasessie op Silent Beach

“Het resort leent zich
vooral tot zorgeloze
ontspanning:
de massagemogelijkheden
zijn er eindeloos.”

Wellnesswalhalla
aan de Egeïsche Zee

TURKIJE

Kalemya

De Turkse kustlijn wordt door menig
strandliefhebber verkozen omwille
van z’n vele idyllische plekjes. Zo tref je in
het Zuiden de door pijnbossen omringde
Kalemya baai: een paradijs van rust
en ontspanning, en privé-eigendom
van topresort Hillside Beach Club.
»
TEKST: MAXIME LONCKE
FOTO’S: HILLSIDE BEACH CLUB

Float away for the hour or for the day…

32

CARRERA MOTORS MAGAZINE | LENTE & ZOMER 2019

CARRERA MOTORS MAGAZINE | LENTE & ZOMER 2019

33

REIZEN

REIZEN

Hillside Beach Club

Hillside Beach Club

D

e luxebungalows van
het
vijfsterrenhotel
werden voor optimale
verzichten tegen de groene heuvels
van Fethiye gebouwd. Gevestigd op
de ruïnes van de eeuwenoude stad Telmessos - Grieks voor ‘land van het licht’
- heeft Fethiye ook heel wat te bieden
op cultureel vlak. Je ontdekt er onder
andere het spookdorpje en beschermd
monument Kayaköy, waar honderden
verlaten huizen en kerkgebouwen het
decor vormen.

Mind, body & soul
Nog meer zen-factor is er tijdens de
tweejaarlijkse Feel Good Week. Van 7
tot 12 mei en van 30 september tot 6
oktober 2019 staan gezondheid en wellness centraal in het resort. Het speciale
programma voorziet fitnesstrainingen,
natuurwandelingen,
voedingsadvies
en een heus wellnessbuffet met verse
en gezonde mediterrane ingrediënten.
Workshops allerhande bezorgen gasten een ‘goed gevoel’ voor mind, body
en soul. Leer de meditatiewijze van
Soundala of ontstress tijdens een cursus ademtherapie. Gedurende de Feel
Good Week worden er ook op meerdere
plaatsen yogamomenten gehouden, zoals op het dek van een privéboot. Creatieve geesten kunnen zich dan weer
uitleven met het bouwen van een eigen
terrarium of het ontwerpen van mozaïek, voor elk wat wils dus.

Met of zonder kids

Geniet van een romantisch diner onder
de sterrenhemel bij restaurant Pasha

Sanda Day en Sanda Nature
Maar de prachtige omliggende natuur van Hillside Beach Club leent zich
vooral tot zorgeloze ontspanning. Het
resort beschikt over 2 professionele
wellnesscenters met hamam en sauna.
Geniet van een authentiek Turks bad
in de Sanda Day Spa of kies voor een
romantisch arrangement in de Sanda
Nature Spa. De massagemogelijkheden
zijn er eindeloos, van een Balinese of
Thaise behandeling tot gezichts-, hoofden voetmassages. Na een verfrissende
komkommerpakking en lichaamsscrub
voel je je helemaal als nieuw. En ook
mentaal herbronnen is erbij. Elke ochtend wordt er een yogasessie georganiseerd met zicht op de zonsopgang
en overdag kan je deelnemen aan een
schilderworkshop of aromatherapie.

“Voor optimale verzichten
werden de luxebungalows
van Hillside Beach Club
tegen de groene heuvels
van Fethiye gebouwd.”
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Ontspannen doe je bij Hillside Beach
Club met of zonder kinderen. Dankzij
de twee adults only stranden, Silent
Beach en Serenity Beach, geniet je ongestoord van zon en zee terwijl de kids
zich amuseren met tal van activiteiten.
Voor de allerkleinsten is er het Baby
Park en tot en met 10 jaar kunnen ze
terecht bij de Kidside-opvang met zandbak, waterpark en speelruimte. Voor
tieners zijn er workshops op maat voorzien: ze leren de skills van een echte
DJ of kunnen de heupen losgooien op
dansles. Liever plezier voor het hele gezin? Geen probleem. Wat dacht je van
samen waterskiën of wakeboarden? Het
avontuur komt je tegemoet in het state-of-the-art watersportcentrum van het
hotel. Ben je eerder geprikkeld door het
culinaire, probeer dan eens een traditioneel Turkse kookles, koffie-, of cocktailworkshop: foodieplezier gegarandeerd
voor de ganse familie.

Voor meer info en reserveringen
www.hillsidebeachclub.com
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