
Voyage Hotels’ten 
Voyage Members Programı
Voyage Members Programı,  
Voyage Hotels’te geçireceğiniz tatillerde, 
size özel ayrıcalıklı hizmetler ve indirimler 
sunuyor.
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Voyage Members Programı ile 
özel hissedin!

Voyage Belek Golf & Spa, Voyage Sorgun, Voyage Torba, Voyage Torba Private ve 
Voyage Bodrum birbirinden farklı oda tiplerinde “Ultra Herşey Dahil” konsepti ile size 
özel bir dünyanın kusursuzluğunu yaşayın.



Voyage Members Programı ile ayrıcalıklı 
bir tatil deneyimi…
Voyage Members Programı dahilindeki Voyage Hotels misafirleri, yıl boyu 
tüm oda tiplerindeki konaklamalarında özel ayrıcalıklara sahip oluyor.

Belirtilen indirim oranları 2021 yılı Erken Rezervasyon dönemi haricinde geçerlidir.

Silver, Gold, Platinum ve Black sahipleri Erken Rezervasyon dönemlerinde var olan indirim oranlarına ek olarak ekstra %5 indirimden yararlanır. 

* Konaklama indirimleri;  Voyage Hotels Holiday Assistant (444 90 60) ile ya da www.voyagehotel.com ve Etstur üzerinden yapılacak direkt 
rezervasyonlarda geçerlidir. 

* Voyage Members ayrıcalıklarından yalnızca programa üye olan misafirler yararlanabilir. Voyage Members sahibi misafirlerin,
konaklama yapmadıkları bir rezervasyon için üyelik ayrıcalıklarından ve indirimlerinden yararlanamayacağını hatırlatırız. Bonus’un hesabınıza 
yüklenebilmesi için fiziki olarak tesiste konaklamanız gerekmektedir.

* Daha önce Euro ya da Dolar ile konaklama ödemesi bulunan misafirlerimiz, Euro hesaplamalarına göre Voyage Member üyelik statüsü 
sahibi olacaktır. Bir üst üyelik statüsüne geçişlerde ise yine Euro üzerinden hesaplama yapılacaktır. 

* Üyelik statüsü ile ilgili uyuşmazlıklarda, konaklanan tesisin rakamları doğru kabul edilecektir.

* Bonus, odada konaklayan misafir ismine işlenmektedir. Konaklamanın kimin tarafından ödendiği dikkate alınmamaktadır.

* Kartın kullanım koşulları dışında kullanılmasının tespiti durumunda Yönetim derhal, haber vermeksizin kartı askıya alma, seviyesini düşürme 
ya da iptal etme hakkını saklı tutar.
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Voyage Members Program Dahilindeki 
Özel Ayrıcalıklar

1  Giriş ve çıkış günündeki müsaitlik doğrultusunda uygulanır.
2  Misafirlerin dışarıdan gelecek 1 konuğuna bir defaya mahsus uygulanır. (09:00 - 18:00 saatleri arasında)
3  Sadece Voyage Otellerinde geçerlidir. Konaklama boyunca 1 defaya mahsus uygulanır. Tesis kullanım saati 09.00 - 18.00’dir.
   Tesisler arası transfer ücretlendirilir.
4  Sadece www.voyagehotel.com veya 444 90 60 no’lu çağrı merkezi üzerinden yapılan konaklama + transfer rezervasyonlarında
   geçerlidir.
5  Sadece Antalya Havalimanı üzerinden yapılacak uluslararası dönüş uçuşlarında geçerlidir.

Erken Giriş/Geç Çıkış 1

Günlük Kullanım 2

Tesisler Arası Günlük Kullanım 3
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Fast Track ve CIP Lounge 5
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Voyage Members





Voyage Otellerinde Eşsiz 
Bir Deneyim…

SPA 

Su Sporları

Çamaşırhane Hizmeti

Çocuk Bakım Hizmeti

Ücretsiz A la Carte Restoranlarda 

Rezervasyon Önceliği

Ücretli A la Carte Restoranlar

Ücretli Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

Odaya VIP Set-up 

Özel Organizasyonlar*
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* (Doğum günü, evlilik yıldönümü seremonileri vb.)
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Tatil keyfini unutulmaz bir deneyime 
dönüştürmek için Voyage’ın donanımlı 
spa merkezlerinde bedeninizi ve 
ruhunuzu yenileyin.

Türkiye golf tarihinde European Tour’un 
ilk kez oynandığı saha olan, turnuvaya ev
sahipliği yapan Montgomerie Maxx Royal, 
özel aydınlatılmış 9 deliğiyle geceleri de
eşsiz bir golf deneyimi yaşatıyor.

Voyage’ın birbirinden özel SPA 
merkezlerinde kendinizi yenileyin!

Golf keyfini 
gündüz gece yaşayın!



Voyage misafirleri helikopterle havalimanı-otel-havalimanı* 
transferlerinin yanı sıra Voyage Members Programı avantajları ile 
helikopter kiralama ayrıcalıklarından yararlanabilir.

* Antalya Havalimanı için geçerlidir.

Helikopter Transferi ve 
Kiralama Hizmeti



Uçak Kiralama 
Hizmeti

Voyage Members Programı ile misafirlerimize 
sunulan farklı bir ayrıcalık daha...
Özel uçak ile seyahat etmenin konforunu 
Voyage Hotels ile yaşayın.

CIP Terminal 
Kullanımı

Antalya Havalimanı CIP Terminal kullanım 
ayrıcalığı Voyage misafirlerine Voyage 
Members Programı avantajlarıyla sunuluyor.



Uçak Kiralama 
Hizmeti

Voyage Members Programı ile misafirlerimize 
sunulan farklı bir ayrıcalık daha...
Özel uçak ile seyahat etmenin konforunu 
Voyage Hotels ile yaşayın.

Hostes tarafından karşılanma, ilk güvenlik 
kapısından hostes eşliğinde geçme, boarding 
işlemlerini tamamlama ve yine hostes eşliğinde 
pasaport kontrolünden geçerek özel CIP 
Lounge’ta yiyecek içecek, TV, internet, yabancı 
gazete/dergi, çocuk oyun alanı hizmetlerinden 
yararlanma yaşayacağınız ayrıcalıklardan 
bazıları...

Fast Track ve 
CIP Lounge Kullanımı

Antalya Havalimanı’ndan yurt dışı 
direkt dönüş uçuşlarında Voyage 
konforunu ve ayrıcalığını yaşayın...



Voyage Members Programı Dahilindeki 
Özel Ayrıcalıklar

Tenis Dersi

Golf Tee Time, Golf Dersi, 

Token *

Pavillion
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Belek Sorgun

* Montgomerie Maxx Royal Golf Course için geçerlidir.
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- Silver, Gold, Platinum ve Black katagorilerinin özelliklerine göre farklı oranlarda indirim ve öncelikler bulunmaktadır.   
Harcama oranı  arttıkça bir üst katagoriye geçiş yapılır ve sahip olunan avantajlara yenileri eklenir.
- Voyage Members Programı’na katılmaya hak kazanan misafirler, Members’ın tahsis edileceği gün itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
- Voyage Hotels, belirtilen indirim oranlarında ya da program avantajlarında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Voyage Members Program kategorileri, 01.01.2012 tarihinden sonra yapılan konaklama harcamalarına istinaden belirlenmiştir.
- İlk kez Members Program’a dahil olan ya da bir üst kategoriye geçiş yapan misafirler, yeni kategorilerinin avantajlarından 
bir sonraki tatillerinde yararlanabilirler.
- Voyage Members’ın sunduğu ayrıcalıklar, tesislerde uygulanan yaz ve kış dönemi konseptlerine göre değişiklik gösterebilir. 
- 2019, 2020,2021 ve 2022 yılları içerisinde, konaklama harcaması yapmayan misafirlerin daha önceki yıllara ait yapmış oldukları harcamaların 
%30’u 01.11.2022 tarihi itibari ile geçerliliğini yitirecektir.

Voyage Otelleri’nde 
45.000 TL - 244.999 TL 
arasında konaklama 
harcaması yapan 
tüm misafirler, Silver 
Members’dan Gold 
Members’ a geçiş 
yaparak birbirinden özel 
hizmetlerin ayrıcalığını 
yaşıyor.

Voyage Otelleri’nde 245.000 
TL - 349.999 TL arasında 
konaklama yapan tüm 
misafirler, Gold Members’dan  
Platinum Members’a geçiş 
yaparak, Members ayrıcalıklarıyla 
eşsiz bir tatil yaşıyor.

Voyage Otelleri’nde 350.000 TL 
ve üzerinde konaklama yapan  
tüm misafirler, Platinum 
Members’tan Black Members’a 
geçiş yaparak birbirinden özel 
hizmetlerin ayrıcalığını yaşıyor.
Eşsiz bir tatil yaşıyor.

2.450 TL - 44.999 TL 
arasında konaklama 
harcaması yapmış tüm 
Voyage misafirleri, Silver 
Members olarak ayrıcalıklı 
bir dünyanın kapılarını 
aralıyor.
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Voyage  Ailesi




