Holidays & Getaways

WEG VAN DE
BEWOONDE
WERELD
De hele ochtend loom aan de rand van het zwembad liggen. Lunchen
met uitzicht op zee. Een fijne massage. En aan het eind van de middag met
een cocktail in de hand staren naar de zonsondergang. Klinkt dit als jouw
ideale zonvakantie? Dan hebben wij ‘m gevonden!
Tekst Annemarie Moerman

D

e hemel op aarde, noemen ze
het zelf: Hillside Beach Club
in Turkije. De route vanaf het
vliegveld – het is een uurtje
rijden vanaf Dalaman naar
badplaats Fethiye, waar het resort vlakbij ligt –
belooft al veel goeds: het wordt steeds groener,
heuvelachtiger en rustiger naarmate je dichterbij komt. Het luxe resort is tegen een heuvel aan
gebouwd en gelegen aan een privé baai, wat een
fenomenaal uitzicht oplevert. Hier ben je echt
even weg van de bewoonde wereld, maar toch
voorzien van alle gemakken.
We roepen natuurlijk niet zomaar dat deze
vakantieplek fantastisch is: uit onderzoek van
de Amerikaanse Harvard Business School is
gebleken dat Hillside Beach Club het ‘ultieme
vakantieresort’ is. Nergens bleek de klanttevredenheid zo hoog te zijn (99 procent) en keren
er zoveel gasten terug (69 procent). Een van de
verklaringen voor het succes is dat de werkne-

| In samenwerking met Hillside Beach Club

mers vriendelijk zijn en goede service bieden.
Ze zijn goed opgeleid en gemotiveerd en zorgen
met hun persoonlijke aandacht voor een thuisgevoel voor hun gasten. Maar bovenal zijn ze
zelf tevreden en dat stralen ze uit. Blije medewerkers zorgen voor blije gasten, zo redeneert
het management van het hotel.

LEKKERSTE ETEN VAN TURKIJE

Turkije staat bekend om de stranden, de zee,
de vele zonuren, de gastvrijheid en lekker eten,
maar Hillside Beach Club doet daar graag nog
een schepje bovenop. Nederlandse vakantiegangers kunnen dit beamen. Onlangs verkozen zij
Hillside Beach Club op beoordelingssite Zoover
met een gemiddelde score van 9,9 op 10 tot het
hotel met het lekkerste eten van heel Turkije.
Allemaal dankzij de kwaliteit en afwisseling van
de buffetten, waarbij speciale aandacht is voor
gezondheid en speciale diëten.
Eenmaal in het luxe resort wil je er niet meer
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TURKIJE STAAT BEKEND OM DE
STRANDEN, DE ZEE, DE VELE ZONUREN,
DE GASTVRIJHEID EN LEKKER ETEN,
MAAR HILLSIDE BEACH CLUB

DOET DAAR GRAAG NOG EEN
SCHEPJE BOVENOP

QUALITY TIME

Ook buiten het strand is er genoeg te beleven
voor de kids. Jouw kroost vermaakt zich in de
zandbak, het waterpark of de speelruimte als
jij en je partner een keer samen willen eten in
een van de restaurants of als je wil deelnemen
aan een activiteit zonder kind. Volleybal, yoga,
fietsen of boogschieten bijvoorbeeld. Duiken,
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uit. Door de ligging aan een eigen baai voelt
Hillside Beach Club precies goed: ruim opgezet
en intiem tegelijk. De kamers zijn strak ingericht en hebben een balkon of terras. Er zijn
speciale familiekamers, maar ook eenpersoonskamers. Veel van de kamers hebben uitzicht op
zee, zodat je ook vanuit je accommodatie van
het diepblauwe water kunt genieten.
Wie dat liever met de voeten ín het water doet,
kan kiezen uit drie stranden. Serenity Beach en
Silent Beach – mobieltjes verboden – zijn exclusief voor volwassenen. Hier vind je rust, als je
even wil genieten van alleen het geluid van ruisende bomen. Ben je met je gezin? Dan kun je
heerlijk met z’n allen vertoeven op Main Beach,
waar genoeg speelruimte is voor de allerkleinsten. Want zeg nu zelf: als de kinderen genieten,
genieten de ouders toch ook?

zeilen of juist een creatieve workshop volgen:
het kan allemaal op het terrein van het vijfsterrenresort.
Mét kind een activiteit doen, kan overigens ook;
er zijn speciale ouder-kindactiviteiten. De kans
is wel aanwezig dat de oudere kinderen hun
eigen plan trekken in het activity center, waar
ze aan sport kunnen doen en dansles of een dj
workshop kunnen volgen. Quality time met het
gezin is fijn, maar even iets zonder je ouders
doen, is natuurlijk ook best aantrekkelijk voor
een prille tiener.
Of je nu met of zonder kinderen bent: als je
verblijft in dit resort mag een bezoekje aan de
spa niet ontbreken. Bij Sanda Nature begint het
ontspannen al meteen bij de entree, waar je een
kopje gemberthee krijgt. Daarna is de keuze
aan jou. Ga je voor een ontspannende massage,
een saunabezoek of zit je liever in de jacuzzi?
Natuurlijk is er ook een Turks badhuis. En een
vakantie onder de Turkse zon is natuurlijk niet
compleet als je je niet een keer (of meer) hebt
overgegeven aan het traditionele reinigingsritueel en de weldadige schuimmassage!

FEEL GOOD WEEK
Hillside Beach Club organiseert twee keer per jaar een
Feel Good Week, waarbij alles in het teken staat van
bewegen, gezonde voeding en innerlijke rust. De Feel
Good Week vindt in de nazomer plaats van 30-9 tot 6-10.

ULTIEME FAMILIEVAKANTIE
Maak herinneringen aan de Egeïsche kust! Hillside Beach
Club is de ideale bestemming in de zomervakantie om te
genieten van zon, zee en strand. Voor elk lid van de familie
is er genoeg te doen, te zien en te beleven in dit paradijs
voor jong en oud.
Kijk voor meer informatie op hillsidebeachclub.com/nl

