
LUXE VAKANTIEWONINGEN
bOdrUm/TUrKIjE zOmEr 2007

te huur va.  

€ 350,-  
per week
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Het geheel nieuwe (april ‘07) Hillside Garden Holiday Village biedt u verscheidene soorten 

perfect gelegen luxe vakantiewoningen. Het park heeft een schitterend uitzicht over zee 

en ligt op korte afstand van het strand en het gezellige havenstadje Yalikavak. De be-

kende badplaats Bodrum ligt op ca. �5 kilometer afstand (naar beide plaatsen is er tegen 

een geringe vergoeding een shuttle service vanaf het park).

Het vakantiepark, gelegen in een mooie groene omgeving, is volledig ingericht en van alle 

gemakken voorzien. Er is een restaurant, een bar, een café en een supermarkt voor de 

dagelijkse boodschappen. Hillside Garden beschikt over 8 buitenzwembaden, 3 kinderba-

den en een verwarmd binnenzwembad. Bij de zwembaden vindt u diverse ligbedden en 

parasols. Centraal gelegen in het park is er ook nog een heus aquapark.

Voor uw ontspanning kunt u gebruik maken van de geheel nieuwe sauna en het sports- 

en gymcenter. Ook vindt u op het park een tennisbaan, een volleybalveld, tafeltennis, 

darts, een grondschaakspel en een biljart (allen tegen betaling). Voor degenen die zich 

niet teveel willen inspannen tijdens het verblijf is er voor het vervoer op Hillside Garden 

zelf, een golfwagentje beschikbaar.

Bij de receptie kunt u �4 uur per dag terecht met al uw vragen en verzoeken. Ook kunt u 

hier gebruik maken van internet, een kluisje huren, geld wisselen en er is een wasserette 

service (allen tegen betaling).

Vanaf begin juni �007 kunt ook u genieten van alle comfort en luxe die het park en de 

woningen u te bieden hebben! Wij heten u alvast van harte welkom!

Het Hillside Garden Holiday Village Team
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bOdrUm
Bodrum, gelegen aan de Westkust van Turkije, is de bestemming bij uitstek voor de echte Turkije liefhebbers. Bodrum is gelegen in een baai die 

terecht tot ‘de mooiste baaien ter wereld’ behoort. Met zijn moderne jachthaven en het centraal gelegen middeleeuwse kasteel is het ook een 

plaats van vele tegenstellingen. Schilderachtige nauwe straatjes in het oude centrum gaan naadloos over in mondaine terrassen en hippe bars, 

traditionele muziek café-tjes staan zij aan zij met de modernste discotheken, zoals de beroemde Halikarnas openlucht disco. Souvenirwinkeltjes 

en tapijtzaken, couture boetieks en cd-shops, kebab zaakjes en typische visrestaurants. Bodrum heeft het allemaal en dat maakt het tot een 

levendig uitgaanscentrum en gezellige toeristenstad.

YALIKAVAK
De laatste jaren uitgegroeid van een klein vissersdorpje tot een levendige maar bescheiden badplaats. Door zijn ligging in een weidse baai heeft 

Yalikavak een lange kustlijn met kleine strandjes en vele visrestaurants. Het oude centrum (autovrij) heeft nog de authentieke sfeer van weleer. 

De nieuwe prestigieuze jachthaven maakt het erg populair bij de Turkse jetset die ‘s zomers hier hun vakantie doorbrengen. Hier vind je ook de 

bekende beachclubs die in de zomermaanden massa’s dagjestoeristen aantrekken.
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EXcUrSIE
Ondanks dat het park Hillside Garden al op verschillende manieren gelegenheid biedt tot 

ontspanning en inspanning, bieden wij u een aantal niet te missen excursiemogelijkhe-

den. Zo wordt de gehele omgeving één groot vakantieparadijs. 

Ephesus

In het overwegend Islamitische Turkije schuilt verrassend genoeg een evangelisch 

basiskamp. Toch gaat de geschiedenis van deze wereldstad nog veel verder. Al in 600 v. 

Chr. ontstond een heiligdom gewijd aan de godin Cybele, moedergodin van Anatolië. Vele 

eeuwen later groeide Ephesus onder de leiding van de Romeinen uit tot het centrum van 

de wereld en werd de tempel van Artemis één van de Zeven Wereldwonderen. Ontdek 

de schatten van Ephesus in deze historische eendaagse tour. Geniet temidden van deze 

culturele diamant tevens van de inbegrepen lunch.

Boottocht

De beste manier om de mooiste baaien en schittering van de turquoise zee te bewonde-

ren is natuurlijk op een boot. Een dag op onze rondvaartboot brengt u langs kristalheldere 

snorkelplaatsen en indrukwekkende uitzichten.

Kos

Vanaf Bodrum is het Griekse eiland Kos al te bewonderen. Kos kent als geboorteplaats 

van Hippocrates een lange geschiedenis als therapeutisch bedevaartsoord. U bent vrij om 

de pittoreske  stad zelf te ontdekken. Vergeet u paspoort niet mee nemen deze dag…

Turks badhuis

Reinig lichaam en geest in een traditioneel Turks badhuis. Het moment dat u binnentreed 

wordt u bevangen door ontspannende kruiden en dampen. Na het vakkundige werk van 

een gedreven masseur en een verblijf in de ontspanruimte, zult u het Turkse badhuis moe 

maar voldaan verlaten. 

Jeep Safari

Klaar voor een avontuur buiten de gebaande paden? De 130 km lange route neemt u, 

voornamelijk off-road mee langs spectaculaire panorama’s en een prachtige baai. Vergeet 

daarom uw zwemkleding niet mee nemen! Het deel door de karakteristieke bossen en 

bergomgeving maakt de rit helemaal af. 

Paintball 

Een spannend spel voor het hele gezin is paintball. De bosrijke omgeving geeft een extra 

dimensie!

Duiken

Ontdek een tweede wereld in de zee. Zelfs ervaren duikers zullen versteld zijn van het 

kristalheldere water en de diversiteit van de aanzichten. Een professionele duikersschool 

biedt beginners en gevorderden interessante pakketten om deze onvergetelijke ervaring 

op te doen.

Alle genoemde excursies zijn ter plekke te boeken, waar u tevens meer informatie kunt 

verkrijgen.
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De Mimoza Appartementen bevinden zich aan de rand van het park. Het zijn luxe 5 

sterren appartementen die per 4 aaneengeschakeld zijn (� beneden en � boven). Er zijn 

� verschillende types appartementen. Type 1 bestaat uit een woonkamer, een volledig 

ingerichte open keuken, � slaapkamers en 1 badkamer. De type � appartementen 

zijn wat ruimer en hebben een extra badkamer. De beneden appartementen van het 

blok hebben een terras en de bovenverdieping heeft een balkon. Daarnaast heeft de 

bovenverdieping van de type � appartementen ook nog een dakterras. De appartementen 

hebben een gezamenlijke parkeerplaats en een gemeenschappelijk zwembad.

mImOzA
APPArTEmENTEN 5*

Mimoza appartementen type 1  � slaapkamers, 1 woonkamer, 1 badkamer, open keuken
4 per blok; � boven en � beneden appartementen beneden hebben een terras; appartementen boven hebben een balkon
60m� woonoppervlakte per appartement gemeenschappelijk zwembad, gemeenschappelijke parkeerplaats

Mimoza appartementen type 2 � slaapkamers, 1 woonkamer, � badkamers, open keuken
4 per blok; � boven en � beneden appartementen beneden hebben een terras; appartementen boven hebben een balkon en dakterras
6�m� woonoppervlakte per appartement gemeenschappelijk zwembad, gemeenschappelijke parkeerplaats

beneden verdieping

1e verdieping dakterras



De Begonya villa’s zijn luxe ruime villa’s met een eigen tuin, parkeerplaats en een privé 

zwembad. De 3 verdiepingen tellende villa’s zijn mooi ingericht en van alle gemakken 

voorzien. De villa’s beschikken over 4 slaapkamers, een gezellig ingerichte woonkamer, 

3 badkamers, een open keuken beneden en een extra keukentje bij het dakterras. Ook 

vindt u in de villa een open haard en een ingebouwde barbecue. De villa’s hebben een 

terras een balkon en een eigen tuin. Alle ruimte en vrijheid die u zich kunt wensen!

bEGONYA
VILLA’S 5*
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Begonya villa‘s 4 slaapkamers, 1 woonkamer, 3 badkamers, open keuken
vrijstaand � verdiepingen en dakterras terras en balkon, open haard, ingebouwde barbeque, dakterras met extra keukentje
139m� woonoppervlakte per villa prive zwembad, eigen tuin en eigen parkeerplaats

dakterras

1e verdieping beneden verdieping
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De Yasemin Appartementen bevinden zich in het midden van het park. Het zijn luxe 5 

sterren appartementen die per 4 aaneengeschakeld zijn (� beneden en � boven). De 

gezellig ingerichte appartementen hebben een woonoppervlakte van 6� m² en beschikken 

over een eigen terras of een balkon. De appartementen zijn ruim en bestaan uit een 

woonkamer, een open keuken, � slaapkamers en � badkamers. De beneden appartementen 

hebben een kleine tuin en de bovenverdieping heeft een dakterras. De appartementen 

hebben een gezamenlijke parkeerplaats en een gemeenschappelijk zwembad.

YASEmIN
APPArTEmENTEN 5*

Yasemin appartementen � slaapkamers, 1 woonkamer, � badkamers, open keuken
4 per blok; � boven en � beneden appartementen beneden hebben een terras; appartementen boven hebben een balkon en dakterras
6�m� woonoppervlakte per appartement gemeenschappelijk zwembad, gemeenschappelijke parkeerplaats

dakterras beneden verdieping

1e verdieping



De Kamelya villa’s zijn ruime luxueuze vrijstaande villa’s. Uitstekend ingericht en voor 

uw gemak en optimale privacy voorzien van een eigen zwembad. Er zijn � soorten villa’s. 

Type 1 bestaande uit 3 slaapkamers, een woonkamer, � badkamers, een open keuken, 

een extra keukentje bij het dakterras, een ingebouwde barbecue en een tuin met eigen 

parkeerplaats. Type � is groter en heeft als extra een 4e slaapkamer, een open haard en 

een extra badkamer. De villa’s hebben een eigen tuin met parkeerplaats.

KAmELYA
VILLA’S 5*
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Kamelya villa‘s type 1 3 slaapkamers, 1 woonkamer, � badkamers, extra toilet (apart), open keuken
vrijstaand � verdiepingen en dakterras terras en balkon, ingebouwde barbeque, dakterras met extra keukentje
154m� woonoppervlakte per villa prive zwembad, eigen tuin en eigen parkeerplaats

Kamelya villa‘s type 2 4 slaapkamers, 1 woonkamer, 3 badkamers, open keuken
vrijstaand � verdiepingen en dakterras terras en balkon, open haard, ingebouwde barbeque, dakterras met extra keukentje
150m� woonoppervlakte per villa prive zwembad, eigen tuin en eigen parkeerplaats

Type 1: 1e verdieping

Type 1: beneden verdieping
Type �: beneden verdieping
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De Kardelen Appartementen zijn luxe 5 sterren appartementen die per 4 

aaneengeschakeld zijn (� beneden en � boven). De gezellig ingerichte appartementen 

hebben een woonoppervlakte van 60 m² en beschikken over een terras of een balkon. 

De appartementen hebben een woonkamer, een open keuken, � slaapkamers en 

1 badkamer. De appartementen hebben een gezamenlijke parkeerplaats en een 

gemeenschappelijk zwembad.

KArdELEN
APPArTEmENTEN 5*

Kardelen appartementen � slaapkamers, 1 woonkamer, 1 badkamer, open keuken
4 per blok; � boven en � beneden appartementen beneden hebben een terras; appartementen boven hebben een balkon
60m� woonoppervlakte per appartement gemeenschappelijk zwembad, gemeenschappelijke parkeerplaats

beneden verdieping1e verdieping



De Leylak Appartementen bevinden zich aan de rand van het park. Het zijn luxe 5 ster-

ren appartementen die per 4 aaneengeschakeld zijn (� beneden en � boven). Er zijn � 

verschillende types appartementen. Type 1 bestaat uit een woonkamer, een volledig in-

gerichte open keuken, � slaapkamers en 1 badkamer. De type � appartementen zijn wat 

ruimer en hebben een extra badkamer. De beneden appartementen van het blok hebben 

een terras en de bovenverdieping heeft een balkon. Daarnaast heeft de bovenverdieping 

van de type � appartementen ook nog een dakterras. De appartementen hebben een 

gezamenlijke parkeerplaats en een gemeenschappelijk zwembad.

LEYLAK
APPArTEmENTEN 5*
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Leylak appartementen type 1 � slaapkamers, 1 woonkamer, 1 badkamer, open keuken
4 per blok; � boven en � beneden appartementen beneden hebben een terras; appartementen boven hebben een balkon
60m� woonoppervlakte per appartement gemeenschappelijk zwembad, gemeenschappelijke parkeerplaats
 
Leylak appartementen type 2 � slaapkamers, 1 woonkamer, � badkamers, open keuken
4 per blok; � boven en � beneden appartementen beneden hebben een terras; appartementen boven hebben een balkon en dakterras
6�m� woonoppervlakte per appartement gemeenschappelijk zwembad, gemeenschappelijke parkeerplaats

Type 1: beneden verdieping Type �: dakterras

Type �: 1e verdieping
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Type 1 en 3: 1e verdieping

Type 1 en 3: beneden verdieping

Type �: beneden verdieping

Type �: dakterras



De Nergis Villa’s liggen in het meest oostelijke gedeelte van het park. De appartementen 

hebben � slaapkamers, een woonkamer, � badkamers en een open keuken. Ook beschik-

ken zij allemaal over een ingebouwde barbecue, een dakterras met een extra keukentje 

en een eigen tuin met parkeerplaats. Er zijn 3 verschillende types appartementen. Type 1 

met � met een gezamenlijk zwembad en type 3 met een privé-zwembad. 
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NErGIS
VILLA’S (type 1, 2 en 3)

Nergis villa‘s type 1 � slaapkamers, 1 woonkamer, 
 � badkamers, extra toilet (apart), open keuken
vrijstaand � verdiepingen en dakterras terras en balkon, ingebouwde barbeque, 
 dakterras met extra keukentje
99m� woonoppervlakte per villa gemeenschappelijk zwembad,
 eigen tuin en eigen parkeerplaats

Nergis villa‘s type 2 � slaapkamers, 1 woonkamer, � badkamers,
 extra toilet (apart), open keuken
vrijstaand � verdiepingen en dakterras terras en balkon, ingebouwde barbeque,
 dakterras met extra keukentje
116m� woonoppervlakte per villa gemeenschappelijk zwembad,
 eigen tuin en eigen parkeerplaats

Nergis villa‘s type 3 � slaapkamers, 1 woonkamer, � badkamers,
 extra toilet (apart), open keuken
vrijstaand � verdiepingen en dakterras terras en balkon, ingebouwde barbeque,
 dakterras met extra keukentje
99m� woonoppervlakte per villa prive zwembad, eigen tuin en eigen parkeerplaats
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Onze vakantiewoningen worden aangeboden zonder vluchten. 

Speciaal voor u hebben wij een unieke prijsgarantie indien u 

uw vluchten bij ons mee wilt boeken. Reserveert en boekt u 

uw vluchten bij Corendon Airlines dan betaalt u nooit meer dan 

€ �60,- per retourticket (incl. de luchthavenbelastingen). Voor 

de actuele vliegtarieven en reserveringen raadpleeg uw ANVR 

reisbureau of corendon.com. U kunt vliegen vanaf Amsterdam, 

Eindhoven, Rotterdam of Brussel.

Via ons autoverhuur zoekprogramma vindt u gemakkelijk, snel en 

overzichtelijk de voordeligste keuze uit het brede autohuur aanbod 

van verschillende autoverhuur bedrijven in 94 landen & 10.000 

locaties wereldwijd. Wij bieden een all-inclusive huurauto, tegen 

de laagste prijs en gegarandeerd de beste service!

Autohuur altijd inclusief:

• Onbeperkte kilometers

• W.A. verzekering

• C.D.W. schade verzekering

• T.P. diefstal verzekering

• Luchthaven afleverkosten

• Lokale belastingen

Voor tarieven en het reserveren van een auto kunt u terecht bij 

uw ANVR reisbureau of op onze website www.corendon.nl (voor 

Bodrum dient u te zoeken op “Milas”). U kunt de auto dan meteen 

bij aankomst in Turkije afhalen op Milas Airport bij Bodrum.

U kunt ook een transfer bij ons boeken. U wordt dan bij de 

luchthaven opgewacht door onze reisleiding en met de bus naar 

Hillside Garden gebracht. Voor een enkele reis transfer betaald u 

€ 10,- per persoon.

AUTOHUUr / 
TrANSFEr

VLUcHTEN
mET PrIjSGArANTIE
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PrIjSLIjST

Inclusief: De appartementen en villa’s worden iedere 3 dagen schoongemaakt en  
(op verzoek) voorzien van schone (bad)handdoeken. Alle woningen beschikken 
over televisie en stereo. De keukens zijn ingericht met magnetron, kookplaat, koel/
vriescombinatie, servies, bestek en keukenlinnen. Voor alle bedden zijn dekbedden, 
kussens en linnengoed aanwezig. De balkons en terrassen zijn voorzien van 
tuinmeubilair.

Mimoza appartementen type 1 (maximaal 4 personen) Code: BOMIM
vertrek per week
4 juni t/m 1 juli € 350 
2 juli t/m 2 september € 463 
3 september t/m 30 september € 350 
1 oktober t/m 4 november € 294 

Mimoza appartementen type 2 (maximaal 4 personen) Code:BOMIM
vertrek per week
4 juni t/m 1 juli € 394 
2 juli t/m 2 september € 506 
3 september t/m 30 september € 393 
1 oktober t/m 4 november € 331 

Begonya villa‘s (maximaal 7 personen) Code: BOBVI

vertrek per week
4 juni t/m 1 juli € 944 
2 juli t/m 2 september € 1.144 
3 september t/m 30 september € 944 
1 oktober t/m 4 november € 819 

Yasemin appartementen (maximaal 4 personen) Code: BOYAS
vertrek per week
4 juni t/m 1 juli € 394 
2 juli t/m 2 september € 506 
3 september t/m 30 september € 393 
1 oktober t/m 4 november € 331 

Kamelya villa‘s type 1 (maximaal 6 personen) Code: BOKVI
vertrek per week
4 juni t/m 1 juli € 856 
2 juli t/m 2 september € 1.050 
3 september t/m 30 september € 856 
1 oktober t/m 4 november € 731 

Kamelya villa‘s type 2 (maximaal 7 personen) Code: BOKVI
vertrek per week
4 juni t/m 1 juli € 944 
2 juli t/m 2 september € 1.144 
3 september t/m 30 september € 944 
1 oktober t/m 4 november € 819 

Kardelen appartementen (maximaal 4 personen) Code: BOKAR
vertrek per week
4 juni t/m 1 juli € 350 
2 juli t/m 2 september € 463 
3 september t/m 30 september € 350 
1 oktober t/m 4 november € 294 

Leylak appartementen type 1 (maximaal 4 personen) Code: BOLEY
vertrek per week
4 juni t/m 1 juli € 350 
2 juli t/m 2 september € 463 
3 september t/m 30 september € 350 
1 oktober t/m 4 november € 294 

Leylak appartementen type 2 (maximaal 4 personen) Code: BOLEY
vertrek per week
4 juni t/m 1 juli € 394 
2 juli t/m 2 september € 506 
3 september t/m 30 september € 393 
1 oktober t/m 4 november € 331 

Nergis villa‘s type 1 (maximaal 4 personen) Code: BONER
vertrek per week
4 juni t/m 1 juli € 619 
2 juli t/m 2 september € 781 
3 september t/m 30 september € 619 
1 oktober t/m 4 november € 538 

Nergis villa‘s type 2 (maximaal 4 personen) Code: BONER
vertrek per week
4 juni t/m 1 juli € 738 
2 juli t/m 2 september € 900 
3 september t/m 30 september € 738 
1 oktober t/m 4 november € 619 

Nergis villa‘s type 3 (maximaal 4 personen) Code: BONER
vertrek per week
4 juni t/m 1 juli € 713 
2 juli t/m 2 september € 875 
3 september t/m 30 september € 713 
1 oktober t/m 4 november € 600 

Het maximum aantal personen mag niet overschreden worden. Er kunnen geen extra bedden bijgeplaatst worden. Baby’s tot � jaar worden niet 

meegeteld bij het aantal personen. Het is mogelijk om (op basis van beschikbaarheid) ter plaatse een babybedje te huren.

Deze brochure is in maart �007 in druk gegeven. In de loop van het seizoen kunnen er in de gegevens van de betreffende reisaanbiedingen 

wijzigingen optreden. Onze medewerkers en reisagenten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Aan kennelijke fouten en/of vergissingen in 

deze reisbrochure kunnen geen rechten worden ontleend.




