
WELLNESS AAN DE TURKSE RIVIÈRA
De zuidkust van Turkĳe is een ideale plek 

om alle stress te laten varen. Het zachte  

klimaat van de Middellandse Zee heeft een 

positief effect op lichaam en gemoed. De 

Turkse Rivièra heeft heel wat westerse trek-

jes, toch is de Oriënt is nooit veraf. Zo krĳgt 

je vakantie net dat oosterse en aromatische 

pigment.

Je lichaam zuiveren, spieren ontspannen 

en geest opladen? Een Turks badhuis biedt 

een van de meest relaxerende wellnesser-

varingen. Van oudsher komen mensen 

er samen voor ontspanning, reiniging en  

lichaamsverzorging.

HAMMAM ALS RITUEEL
Een bezoek aan de hammam is een heus 

reinigingsritueel, een Turkse way of life. 

Een eerste ruimte bereidt je lichaam voor 

op de warmte en vochtigheid. Je stapt een 

prachtig versierde stoomkoepel binnen en 

neemt plaats op een verwarmd marmeren 

plateau. Dan begint de eigenlĳke behande-

ling: scrubben en masseren tot je lichaam 

TURKIJE

helemaal schoon is en zĳdezacht aanvoelt. 

Wanneer je buitenkomt, voel je je herboren.

BUITENGEWONE SPA
In de hotels en resorts langs de Turkse Ri-

vièra vind je enkele van de meest tot de ver-

beelding sprekende hammams. We stellen 

je graag Regnum Carya (5*) in de buurt van 

Antalya voor. Een luxeresort met een bui-

tengewone spa, uit de selectie van Pegase.

Regnum Carya gaat veel verder dan een stan-

daardwellness. Een indrukwekkend complex 

Vakantie is herbronnen, tot rust komen en de dagelĳkse hectiek even achter je laten. Je batterĳen opladen 
bĳ het beoefenen van je favoriete sport of bĳ een verkwikkende spabehandeling. Nood aan een heerlĳke 
verjongingskuur, deugddoende massage of een sessie in de hammam? Pegase ontwikkelde een uitgebreid 
aanbod aan vakantiebelevingen. Wat dacht je bĳvoorbeeld van een échte wellnessvakantie aan de Turkse 
Rivièra? Waar wellness een wereld op zich is ...

Kaleici in Antalya, Turkije
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  Reizen verruimt onze blik op de wereld. Met 

Pegase beleef je dit nog intenser. Al dertig jaar 

neemt Pegase je mee naar de mooiste plaatsen 

op aarde in de meest exclusieve omstandigheden. 

Je ontgint vreemde culturen, onbekende aroma’s 

en onverwachte smaken en verblijft in luxueuze 

hotels die uitblinken in comfort, service en 

beleving. Droom weg terwijl Pegase elk detail 

van je vakantie verzorgt, zodat jij enkel hoeft te 

genieten. Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

met een verwarmd binnen- en buiten-

zwembad, bubbelbad, sauna, stoombad ... 

Je geniet er van verschillende massage- en 

gezichtsbehandelingen, aromatherapieën 

en kuren in de hammam.

AFKOELEN TOT -195 °C
Ooit al eens cryotherapie willen proberen? 

Tĳ dens deze behandeling sta je drie minu-

ten in een koelcabine die afk oelt tot -195 °C. 

Cryotherapie is overgewaaid uit de topsport, 

maar kent intussen heel wat gezond- en 

schoonheidstoepassingen. Voor een tota-

le wellnesservaring neem je een luxueuze 

kamer met privésauna en jacuzzi. Kies voor 

een King Spa Suite voor twee verwarmde 

loungezetels, of een Bali House met ruim 

terras in oosterse sfeer.

VERLICHTE GOLFBAAN
Een balletje slaan terwĳ l je partner her-

bront in de spa? Regnum Carya telt twee 

internationaal geprezen golft erreinen. De 

18-hole van de Carya Golf Club is bovendien 

de eerst verlichte golfb aan van Europa.
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Pegase is … 
een luxevakantie

vol privileges
Met Pegase geniet je nog intenser van je weldoende vakantie:

• Privé-luchthavenvervoer thuis en op je bestemming

• Priority check-in en Fast Laneservice op de luchthaven

• Toegang tot de businesslounge op Brussels Airport

• Bevoorrechte verwelkoming aan boord én gratis keuze van je stoel

• Tot 7 dagen voor vertrek kan je afreisdata, bestemming en hotel 

eenvoudig én kosteloos wĳ zigen.
Regnum Carya gaat veel verder 

dan een standaardwellness. 

Een indrukwekkend complex 

met een verwarmd binnen- en 

buitenzwembad, bubbelbad, 

sauna, stoombad ... 

Regnum Carya Regnum Carya


