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hotele All Inclusive, w tym wiele z aquaparkami
hotele z polską animacją
różne typy pokoi, w tym dla rodzin 2+2 i 2+3
wyloty z lotnisk lokalnych w Polsce
dowolna długość wakacji, w tym 3, 5, 7,
, 14 dni i więcej,
wyjazdy weekendowe
na wybranych lotach wybór miejsca w samolocie
i bagaż dla dzieci do 2 lat GRATIS
• W CENIE ZAWARTE UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE
oraz od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH
•
•
•
•
•
•
•

10

PREMIERA LATA
• Wcześniej rezerwujesz – mniej płacisz i więcej zyskujesz!
• rabaty do 40%
• rabaty dla minigrup od 8 osób

WYBIERZCIE SIĘ NA WAKACJE W KILKA RODZIN,
A OTRZYMACIE DODATKOWY RABAT.
• pakiet gwarancji
• ubezpieczenie od rezygnacji 2%
• zaliczka tylko 15%
• największy wybór hoteli, pokoi i terminów,
także w okresie szkolnych wakacji

Oferta w promocji ,,Premiera Lata” jest limitowana. Szczegóły na:
www.wezyrholidays.pl

KARTA STAŁEGO
KLIENTA
Zapytaj o nią w swoim biurze podróży
i korzystaj z atrakcji

TYLKO
dla stałych
klientów
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Pewność, siła i zaufanie
międzynarodowego koncernu
Niezawodność spod znaku OTI
Należymy do grupy OTI Holding, która w ciągu 25 lat
wypracowała sobie pozycję jednego ze światowych liderów
branży turystycznej. Dominuje dzisiaj we wszystkich
segmentach rynku turystycznego takich jak turystyka
przyjazdowa, organizacja wycieczek, zakwaterowanie, przeloty,
sieć agencji sprzedaży i bezpieczeństwo. Z jej usług skorzystało
ponad 18 milionów klientów.
OTI Holding jest aktywne na 5 kontynentach, gdzie pracuje 4428
pracowników i afiliantów w 11 państwach. Organizuje wyjazdy
do niemal 65 kierunków w 38 krajach, między innymi do Turcji,
Grecji, Hiszpanii, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy
Tajlandii.
Zawsze zapewniając jakość i niezawodność spod znaku OTI.

Bezpieczeństwo i rzetelność
• mamy wszystkie zabezpieczenia prawne i finansowe
wymagane ustawą o usługach turystycznych
• nasze pakiety zawsze gwarantują podstawowe ubezpieczenie
klienta oraz ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• rzetelnie informujemy o warunkach uczestnictwa
• prezentujemy pełne ceny ofert, łącznie z podatkami, opłatami
lotniskowymi i ubezpieczeniem podstawowym
• należymy do Polskiej Izby Turystyki (PIT)

Gwarancja bezpieczeństwa
Nasza gwarancja ubezpieczeniowa wynosi 51 milionów złotych.
Zawarta w towarzystwie Europäische Reiseversicherung AG.
Zabezpiecza spłatę ewentualnych roszczeń Klientów,
związanych z umowami zawartymi przez nas w okresie od
17 września 2015 roku do 16 września 2017 roku

Milion
Klientów

4
na polskim
Nr

rynku

51

milionów
gwarancji

20

milionów
kapitału
zakładowego

Gwarancja niezmienności ceny
Bez względu na zmiany kursów walut, podwyżki kosztów paliwa
lub opłat lotniskowych rezerwacje dokonane w sezonie lato
2017 objęte są bezpłatna gwarancją niezmiennej ceny

Gwarancja jakosci ISO 9001:2008
Jako jeden z nielicznych touroperatorów na
polskim rynku wdrożyliśmy i utrzymujemy system
zarządzania jakości oraz otrzymaliśmy certyfikat na
zgodność z normą ISO 9001:2008
Grupa OTI Holding jest jednym
z 6 największych koncernów
turystycznych w Europie
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Własne
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Dobra opieka,

polska mowa, bezpieczeństwo

i ,,święty spokój”

Na każdym etapie Waszego urlopu dokładamy starań,
by Wasz urlop był taki, jaki sobie wymarzyliście.
Od momentu przylotu aż do końca wakacji nasi polscy
rezydenci, animatorzy i kontrahenci dbają o komfort
i bezpieczeństwo Waszego wypoczynku.

POLSKOJĘZYCZNI REZYDENCI
• oczekują na Was na lotnisku po przylocie,
• pokierują do klimatyzowanego autokaru transferowego,
• przekażą broszury informacyjne o kraju oraz informacje
o spotkaniu z rezydentem w hotelu.
• na spotkaniu w hotelu przekażą informacje dotyczące hotelu
i regionu oraz przedstawią bogatą ofertę wycieczek,
• w większości hoteli znajdują się tablice oraz info książki
z informacjami o kraju (w języku polskim),
• w hotelach dostępny jest też kontakt do rezydenta lub
lokalnego biura często 24h/dobę.

POLSKOJĘZYCZNI ANIMATORZY
dostępni w hotelach z konceptu Family, gdzie są częścią
hotelowych, międzynarodowych zespołów animacyjnych:
• uatrakcyjnia pobyt i czas wolny przede wszystkim dzieciom,
a te zawsze wiedza kiedy jakie atrakcje i zabawy na nich
czekają, bo na tablicach miniklubów wywieszany jest
codzienny program animacji w jez. polskim,
• dostępne są tu też gry planszowe, filmy, bajki, książki
i wszystko po polsku!

POLSKOJĘZYCZNI PRZEWODNICY
towarzyszą podczas większości wycieczek, wiec zamiast
koncentrować się na zrozumieniu języka obcego skupiacie się
tylko na pochłanianiu wiedzy, poznawaniu świata i robieniu
selfie!

WŁASNY SERWIS NA MIEJSCU
Jako marka należąca do OTI Holding mamy wiele siostrzanych
spółek, wśród nich Odeon Tours i Coral Travel, które operacyjnie
wspierają nasz serwis w miejscach wakacji: w Turcji, Egipcie,
Grecji, Hiszpanii, Tajlandii i Dubaju. Jesteśmy z nimi w stałym
kontakcie, i na dobre i na złe. Dbają o Was jak o swoich, bo
jesteście naszymi wspólnymi Klientami.

3

3

Jak odpocząć
z dziećmi
MIŁE.
ĆMI MOGĄ BYĆ
WAKACJE Z DZIE
SIĘ
PRZYGOTOWAĆ
TRZEBA TYLKO
Y
OBIĆ ROZSĄDN
PSYCHICZNIE , ZR
W
BÓ
SO
O
SP
KILKA
PLAN I POZNAĆ
.
JE
AC
SYTU
NA TRUDNIE JSZE

Z

wykle na zdjęciach urlop z dziećmi wygląda sielankowo. Wszyscy się uśmiechają, maluchy budują
zamki z piasku, a rodzice trzymają się za ręce i czule
patrzą sobie w oczy.
W rzeczywistości bywa różnie. Dzieci mają swój rytm dnia
i przyzwyczajenia. Nie zawsze są zadowolone ze zmian.
Niektóre w nowym otoczeniu zabiegają o bliskość rodziców i nie chcą ich puścić na krok.
A jednak warto jechać na urlop z dziećmi. To ważne
przeżycie dla całej rodziny, wspominane latami. Wspólny
wyjazd zacieśnia więzi. Pozwala spojrzeć z dystansu na
problemy. Daje okazję, by przyjrzeć się maluchom w nowych sytuacjach. Wielu rodziców zauważa po powrocie, że

Dziecięcego marudzenia
czy wybuchów złości
unikniemy, gdy zadbamy, by
potrzeby malca były zaspokojone.

Czego się spodziewać?
Rodzinny urlop jest tym bardziej udany, im mniej od niego oczekujemy. Warto urealnić plan. W ciągu tygodnia czy
dwóch nie próbujcie nadrobić zaległości w wychowaniu
dzieci. Po prostu cieszcie się wspólnie spędzanym czasem.
Na początku urlopu może być wam trudno zwolnić tempo,
ale dzieci wam w tym pomogą. Obserwujcie wraz z nimi
mewy, zbierajcie muszelki. Cieszcie się tym, co jest tu i teraz.

Jak radzić sobie z dziecięcym fochem?
Mimo starań nie unikniecie zapewne spięć. Z dziećmi (i dorosłymi także) można je rozwiązywać na dwa sposoby: nieskuteczny i skuteczny.

dziecko stało się dojrzalsze, śmielsze, rozwinęło się i usamodzielniło.

O czym pamiętać przy planowaniu?
Na zagraniczne wakacje można jechać już z niemowlęciem. I dobrze wypocząć! Taki maluch potrzebuje do
szczęścia głównie rodziców: mamy, która nakarmi i taty,
który utuli. Jeśli jest karmiony piersią, nie trzeba nawet zabierać mleka ani butelek. Raczkujące dziecko warto zabrać
tam, gdzie łatwo o miejsce do plażowania lub biwakowania
w półcieniu. Raczej unikajcie żwirowych plaży – małe kamyki kłują w kolanka i kuszą, by włożyć je do buzi.
Maluchy i przedszkolaki docenią brodzik. W nieskończoność będą się tu chlapać i przelewać wodę z kubecz-
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ka do kubeczka. Piaszczysta plaża także będzie atrakcją, ale
nie wszystkie małe dzieci lubią szum morskich fal. Do klubu
malucha zajrzą, ale raczej w towarzystwie rodziców.
Dla dzieci w wieku szkolnym spełnieniem marzeń będą
zjeżdżalnie, baseny, animacje, dyskoteki i bary all inclusive z lodami i napojami.
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ODPOCZYNEK DL

Na urlopie z dziećmi my
także możemy bawić się
jak dzieci! Poważny dyrektor ma
okazję zjeżdżać z wodnej ślizgawki,
szacowna księgowa skakać
przez fale i budować zamki
z piasku. Dzieci przypominają nam,
jak cudowne są wakacje.

A KAŻDEGO

Zadbajcie o to, by każde z was mogło podczas wakacji odpocząć
i spędzić czas tak, jak lubi. Zmieniajcie się dyżurami przy usypianiu i karmieniu, przekazujcie sobie małego piechura, który
uparł się, by wchodzić i schodzić po hotelowych schodach. To
z was, które na co dzień więcej czasu spędza z dzieckiem, będzie
zapewne potrzebować przestrzeni dla siebie. Niech ten urlop da
wytchnienie od rutyny.

Czy ulegać zachciankom?

Nieskuteczne jest przymuszanie i karanie. „Zrób to, co mówię, bo pożałujesz”. „Natychmiast się uspokój”. „Bo zaraz
Pobyt w kurorcie wiąże się ze spacerami wśród straganów
pójdziesz do pokoju”. Dziecko zbesztane nie ma specjalnie
z pamiątkami i innymi pokusami. Dzieciom świecą się do
ochoty zachowywać się spokojnie ani współpracować. Zanich oczy, zaczyna się namawianie i marudzenie. Ulegać
czyna się przepychanka: kto będzie bardziej uparty,
dla świętego spokoju czy odmawiać kupowania
kto głośniej krzyknie, kto dłużej będzie obrażony.
stosów zabawek i pamiątek? To zależy od zaSkuteczny sposób opiera się na zrozumiesobności portfela i tego, co wam jest bliskie.
Podróż
niu, o co chodzi. Złoszczące się dziecko ma
Jeśli nie chcecie wydawać pieniędzy na gajakiś ważny powód, by okazywać niezadodżety, które zaraz się popsują lub zostaną
z dziećmi to
wolenie. Może chce mu się pić, jeść, może
zapomniane, to po prostu tego nie róbcie.
wspólna
radość
jest zmęczone albo przegrzane. Może za
Spokojnie powiedzcie dziecku: „Nie chcę
dużo się dzieje. Na pewno nie pomoże mu
tego kupić” i nie obawiajcie się, że odmowa
z odkrywania
wtedy krzyk i zdenerwowanie rodzica. Co inbędzie dla dziecka czymś przykrym. Dzieci
świata
nego, gdy rodzic przykucnie, spojrzy w oczy
domagają się różnych rzeczy, a dorośli są od
i powie: „Widzę, że bardzo się złościsz”. „Chyba
tego, by decydować, co jest dla dziecka dobre,
bardzo ci żal, że lody spadły na piasek”. „Chciałeś
a co nie. Spokój i opanowanie rodzica nie pozoużyć tego wiaderka, a dziewczynka je zabrała, tak?”. Spróstawia miejsca na awanturę.
bujcie tej metody. Zobaczycie, jak z rozzłoszczonego maZ kilkulatkiem możecie się także umówić, że podczas polucha uchodzi powietrze. Zrozumienie to wszystko, czego
bytu może wybrać jedną rzecz, którą mu kupicie – od niepotrzebuje w trudnej dla niego sytuacji.
go zależy, co to będzie.

Z maluchami
najlepiej jechać
na urlop poza sezonem,
gdy jest ciepło, ale nie
męcząco. Jest wtedy
więcej miejsca i łatwiej
o dostęp do atrakcji.
Unikniecie napięć!

INACZE J
(NIE) WSZYSTKO
Podczas wakacji warto pozwolić sobie na trochę luzu. Dzieci
mogą później chodzić spać, jeść inaczej niż w domu. Ale pamiętajmy, że dziecku sen jest potrzebny do regeneracji i równowagi. A nadmiar cukru w diecie powoduje niepokój i nadpobudliwość. Dla własnego komfortu starajmy się, by maluch nie był
niewyspany i „nakręcony”.
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ie ma lepszego sposobu, by kogoś czegoś nauczyć, niż opowiedzieć mu ciekawą historię. Storytelling (ang. „opowiadanie historii”) to najdawniejsza
postać edukacji, która obecnie przeżywa swój renesans.
Naukowcy udowodnili, że gdy między opowiadającym
a słuchającym płynie ciekawa historia, ich mózgi pracują na
tych samych falach, dostrajają się do siebie, przyswajanie
wiedzy idzie wyjątkowo łatwo.
Dla rodziców to dobra wiadomość – w czasie wakacji
mogą swoim dzieciom przemycić ogromny zasób wiedzy!
A przy okazji sami się wiele nauczą...

GRECJA
W Grecji na każdym kroku napotkać można ślady historii. Ileż tu ruin, posągów, muzeów! Ale także, ile pięknych
plaż, zatoczek, gór i lasów, w których od stuleci działy się
niezwykłe rzeczy!

KRAINA MĄDRYCH LUDZI
To w Grecji przyszli na świat wybitni myśliciele,
filozofowie i naukowcy. Czy słyszeliście o Platonie? Był uczniem wielkiego filozofa Sokratesa. Sam także był bardzo mądry i wciąż chciał
się dowiadywać nowych rzeczy. W końcu,
w gaju herosa Akademosa założył słynną szkołę,
Akademię, która istniała ponad 900 lat!
Niesamowity talent do opowiadania cie-
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kawych historii miał Homer. Uważa się go za autora Iliady
i Odysei, historii o wojnach, miłości i niezwykłych przygodach. Ludzie do dziś kłócą się o to, gdzie się Homer urodził
i gdzie mieszkał, a nawet o to, czy… w ogóle istniał!

W LABIRYNCIE MINOTAURA
Kreta to największa grecka wyspa, wysunięta daleko na południe, jest tu więc gorąco jak w Afryce. Jest co zwiedzać! Są
urocze miasteczka, porty, malownicze góry, piękne piaszczyste plaże. No i mnóstwo śladów dawnych
czasów! Koło stolicy wyspy, Heraklionu znajduje się słynny pałac w Knossos. To w jego podziemiach istniał ponoć labirynt, w którym król
Minos uwięził straszną bestię: Minotaura. Było
z nim trochę, jak ze Smokiem Wawelskim – lubił zjadać ludzi.
Dlatego
dzielny
Tezeusz postanowił
odnaleźć go w labiryncie i zabić. Pewnie nie udałoby mu
się wyjść z tego cało, gdyby
nie sprytna Ariadna. Dała mu
kłębek nici i kazała rozwijać
ją po drodze. Tezeusz wrócił
z labiryntu zwijając z powrotem kłębek.
Pałac w Knossos jest częściowo odbudowany i pomalowany. Małym miłośnikom ruin i wykopalisk bardziej
spodoba się pałac w Fajstos, pięknie położony i surowy.

SZPITAL SPRZED DWÓCH I PÓŁ TYSIĄCA LAT
Maleńką, malowniczą wyspę Kos można przejechać
samochodem w godzinę. Ale nie warto się tak spieszyć, bo jest co oglądać. Nawet maluchy nie zmęczą

6

się zwiedzaniem Asklepionu. Te pięknie położone starożytne ruiny to pozostałości sanatorium i szpitala poświęconego Asklepiosowi, bogowi medycyny. Potrafił on uzdrawiać
żywych i zmarłych. Dzięki niemu życie odzyskał np. król
Krety, Minos (ten od Minotaura).
W tym miejscu uczył się najsłynniejszy lekarz starożytności
– Hipokrates. Do dziś każdy doktor zanim zacznie leczyć
ludzi składa przysięgę Hipokratesa!

BUŁGARIA

TRZĘSIENIE ZIEMI I TAJEMNICZY WRAK
Zakynthos to jedna z najpiękniejszych wysp greckich. Jest
zielona i malutka. To na niej znajduje się słynna plaża w Zatoce Wraku, otoczona wysokimi skałami i dostępna tylko od
strony morza.
Na tej wyspie nie ma
zbyt wielu starych zabytków. Stolicę, Zante,
w 1953 roku nawiedziło
trzęsienie ziemi i większość budynków jest
dość nowa. Jak wyglądało miasto przed trzęsieniem ziemi – tego można
dowiedzieć się z makiety
w Muzeum Bizantyjskim.

TWIERDZĘ, ŻE TU SĄ TWIERDZE
Korfu to niewielka wyspa położona tak blisko Albanii, że z plaż
po północnej i wschodniej stronie widać albańskie góry. Jest
bardzo zielona, bo często pada tu deszcz. To właśnie na tej
wyspie osiadł brytyjski pisarz i zoolog Gerald Durell. Jego zabawne książki, np. „Moja rodzina i inne zwierzęta” to dobra lektura na wakacje dla kogoś, kto już sam nieźle czyta.
Stolica Korfu to znowu gratka dla miłośników starych
twierdz. Warto wdrapać się na stare mury i wyobrazić sobie,
jak odpierano z nich ataki tureckiej floty.

RYCERZE I KSIĘŻNICZKI
Ci, którzy wybierają się na Rodos, będą mieli dużo do oglądania, choć sama wyspa jest niewielka. Jej stolicę po kolei
zdobywali różni najeźdźcy (m.in. Turcy i Włosi), ale najlepiej
widać ślady rządów Kawalerów Maltańskich, czyli Joannitów. To rycerze i zakonnicy, podobnie jak Templariusze.
Zdobyli całą wyspę, stworzyli tu swoje państwo zakonne,
stworzyli flotę okrętów i rządzili w całej okolicy. Znajdziecie
tu pozostawione przez nich fortyfikacje miejskie. Ciekawe,
czy uda wam się doliczyć jedenastu bram.
Jeśli chcecie poczuć się, jak w prawdziwie starożytnej Grecji, odwiedźcie Lindos. Nie można tam jeździć samochodami, tylko iść albo jechać na osiołku. Warto wdrapać się na
Akropol, zobaczyć antyczny teatr i świątynię bogini Ateny.

Do Bułgarii jeździ się zwykle nad Morze Czarne. Skąd ta nazwa? Są dwie wersje. Według jednej woda w Morzu Czarnym przy dnie jest pozbawiona tlenu i ma ciemne zabarwienie. Druga zaś głosi, że „czarne” jest z powodu żałoby
po statkach, które w nim zatonęły.

PÓŁWYSEP JAK WYSPA
Nad Morzem Czarnym jest wiele pięknych miasteczek, ale
najpiękniejsze z nich to Nesebyr. Wpisano je na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, czyli uznano za prawdziwy
skarb. Pełno w nim malowniczych uliczek i pięknych, starych
budynków. Samo miasteczko powstało 3 tysiące lat temu
i jest jednym z najstarszych w Europie! Kiedyś w tym małym
miasteczku było 80 cerkwi, pozostało ich 40.
Przejdźcie się wzdłuż wałów obronnych z epoki Bizancjum. Wyobrażacie sobie, jak to było mieszkać w miasteczku otoczonym zewsząd morzem, strzeżonym murami
przed najazdem nieprzyjaciół?

CZY KRÓL STRACIŁ GŁOWĘ?
Może odwiedzicie Warnę, jedno
z większych bułgarskich miast.
Polakom kojarzy się z postacią
króla Władysława III. Był synem
króla Władysława Jagiełły. Jego
tata był już stary, gdy doczekał się
dzieci, umarł, gdy starszy z synów,
Władysław miał 10 lat. Chłopiec został
wtedy królem! Ale nie rządził sam, w jego
imieniu robili to dorośli. Nie dość tego, gdy miał lat
16 wybrano go na króla Węgier! Wtedy już rządził i walczył dzielnie, broniąc swego kraju przed najazdem Turków.
Gdy miał 20 lat zaginął w bitwie pod Warną. Ale nigdy nie
odnaleziono jego ciała. Tylko… głowę, którą dostał w prezencie turecki sułtan. Podobno wiele lat przechowywał ją
w garnku z miodem...
Nie wszyscy jednak wierzyli w to, że król Władysław zginął
w bitwie. Wielu mialó nadzieję, że przeżył. Jedna z legend
głosi, że osiadł na wyspie Madera, ożenił się i miał syna,
którym był Krzysztof Kolumb. Ale to raczej bajka. W Warnie
znajdziecie mauzoleum i ulicę Władysława Warneńczyka.

GURT
STAROŻYTNY JO
Czy wiecie, że jogurt, który codziennie jecie na śniadanie lub podwieczorek, ma związek z Bułgarią? Co prawda wynaleziono go ponad 3 tysiące lat temu na terenie Indii, a potem stał się popularnym
napojem tureckim (tam nazwano go jaurt), ale to dzięki Bułgarom
stał się znany jako bardzo zdrowy produkt mleczny. Zauważono, że
bułgarscy górale pijący dużo jogurtu żyją długo i zdrowo!
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SKARBY W TRACKICH GROBOWCACH
W środkowej części Bułgarii, niedaleko miejscowości Szipka, znajdziecie wiele starożytnych kurhanów. To
trackie grobowce, zawierające wielkie skarby. W
jednym z nich znaleziono złotą maskę wartą 50
milionów euro! Wciąż
odkrywane są nowe grobowce pełne złota i srebra. Naukowcy ścigają
się ze złodziejami, kto
pierwszy odkryje znaleziska. Trochę jak Indiana Jones…
W grobowcu króla znajdują się wielkie i bardzo ciężkie bloki
kamienne. Jak starożytnym budowniczym udało się je tu

przydźwigać?! Zapytacie, kim byli Trakowie? To ludzie żyjący dawno, dawno temu w tej części Półwyspu Bałkańskiego. Jak dawno – tego nie wiemy na pewno. Jedni badacze twierdzą, że Trakowie mieszkali tu od epoki brązu,
inni że pojawili się „dopiero” 800 lat przed narodzeniem
Chrystusa.

RZYMSKIE RUINY
Jeśli wybierzecie się do miejscowości Płowdiw, będziecie
mogli zobaczyć na własne oczy starożytny rzymski amfiteatr. Używa się go do dziś! Ciekawe, czy to prawda, że na
najwyższych miejscach trybun słychać, co powie szeptem
ktoś stojący na scenie?
W tym mieście na rzymskie ruiny natkniecie się w kilku miejscach. Jest tam na przykład fragment stadionu, który kiedyś
mógł pomieścić tysiące widzów.

TURCJA
W Turcji można plażować, kupować pamiątki i słodycze na
bazarach, uprawiać sporty, ale szkoda byłoby nie zwiedzić
kilku zabytków. Bo to właśnie w Turcji jest mnóstwo wspaniałych budowli w czasów starożytnej Grecji i Rzymu!

ZNIKANIE W KAPADOCJI
Już przedszkolak, a na pewno starszak doceni niebywałą
urodę Kapadocji. Przede wszystkim jednak musi wiedzieć, że
te niezwykłe formy skalne stanowiły schronienie dla prześladowanych chrześcijan, którzy stworzyli w nich niewidoczne
z zewnątrz miasta. Żyli tu normalnie, choć w ciemności. Mogli stąd nie wychodzić nawet
cały rok!

TEATR JAK STADION
W Side, małym miasteczku
położonym niedaleko Alanyi
obejrzycie wolnostojący teatr
z II wieku p.n.e. Są tu pozo-
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stałości licznych zabudowań, w tym świątyń. Jedna z nich
poświęcona była Tyche, bogini ... przypadku! Pomiędzy
Side a Alanyą, w Aspendos, prócz wspaniałych ruin antycznego miasta, można podziwiać najlepiej na świecie zachowany teatr rzymski.

MIASTO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Czy wiecie, że Święty Mikołaj wcale nie
mieszkał w mroźnej Laponii, tylko w tureckim mieście Myra? Tu działał i tu, przed
bizantyjskim kościołem Noel Baba znajduje się jego pomnik. Wbrew
legendzie św. biskup Miko8
łaj nie jest tu pochowany
– szczątki przeniesiono
do Muzeum w Antalyi.
Jeśli
już
będziecie
w Myrze, koniecznie
zobaczcie niesamowite
grobowce wykute w skałach. Robią wrażenie!

HISZPANIA

EGIPT

W Hiszpanii każdy znajdzie coś dla siebie. Romantycy Alhambrę, wojownicy corridę, sportowcy Real Madryt i FC
Barcelonę.

BYKI POD OCHRONĄ
Czy wiecie, że w Katalonii (której stolicą jest Barcelona)
w 2012 roku wprowadzono zakaz corridy? Trwają jednak
spory między przeciwnikami zabijania byków na arenie,
a zwolennikami tradycji corridy. W październiku 2016 Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii uchylił ten zakaz.

MUZEUM Z JAJAMI
Każdy kawałek hiszpańskiego wybrzeża ma coś ciekawego do zaoferowania. Jeśli wolicie zwiedzać
w miarę blisko miejsca zakwaterowania, Costa Brava was nie rozczaruje. Koniecznie odwiedźcie Figueres z niepowtarzalnym Muzeum
Salvadora Dali. Już z daleka widać,
że to nie jest zwykłe muzeum – skoro ktoś postawił na dachu dużo wielkich jajek! W środku
poczujecie się jak w kompletnie zwariowanym śnie.

A MOŻE ANDALUZJA?
Jeśli będziecie mieli okazję zwiedzić inne rejony Hiszpanii,
skorzystajcie z niej koniecznie! W katedrze w Sewilii zrozumiecie, ile złota musieli przywozić z wypraw wielcy odkrywcy – nie da się opisać tego bogactwa. Na miasto spojrzycie ze szczytu Giraldy. Wejście na nią nie jest trudne,
wchodzi się po pochyłych podestach, po których wchodziły dawniej konie!

DOMKI Z PIERNIKA – BAŚŃ GAUDIEGO
W Barcelonie też będzie dziwnie, zabawnie i bardzo ciekawie!
Zaplanujcie sporo czasu na Park Guell stworzony przez Antonio Gaudiego. Katedra jego autorstwa z daleka was zachwyci.
Z bliska zobaczycie, że gdy zabraknie twórcy, trudno dokończyć dzieło. W mieście znajdziecie jeszcze zaprojektowane
przez niego kamienice i za każdym razem będziecie przecierać oczy ze zdziwienia, że ktoś postawił tak dziwne domy.

Czy piramidy zbudowali kosmici? Dlaczego Kolosy Memnona już nie śpiewają? Czemu królowa Hatszepsut miała brodę? Czy Tutanhamon chodził o lasce? Przygotujcie się na to,
że w Egipcie dzieci zasypią was pytaniami. Bo nie ma chyba
drugiego kraju, który tak działałby na dziecięcą wyobraźnię.

ŚPIEWAJĄCE KOLOSY
Kolosy Memnona są wysokie na 6 pięter posągi u wejścia
do świątyni Amenhotepa II. Wiedzieliście, że dawno temu
te kamienne figury… śpiewały? Około II-III w. n.e. przeprowadzono remont posągów i wtedy zamilkły. Dźwięki, które
słyszano, powodował ruch ogrzewającego się powietrza
wewnątrz kamiennych postaci.

KRÓLOWA Z BRODĄ
Większość faraonów było mężczyznami.
Dlatego dziwiono się, gdy córka faraona
Totmesa I, Hatszepsut, po śmierci swego męża postanowiła zostać faraonem.
Nosiła sztuczną brodę i ubierała się jak
mężczyzna! W Luksorze do dziś można
oglądać jej wspaniałą świątynię. Wiecie,
że w jej odkopaniu brali udział Polacy?

FARAON – PIĘKNY CZY BRZYDKI?
Najsłynniejszy jest grób Tutanchamona. W chwili śmierci ten
faraon był bardzo młody (miał 19 lat), ale zdaje się, że był
dość brzydki i chodził o lasce. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy, którzy dokładnie zbadali jego zmumifikowane ciało.

UKRYTE SKARBY
W Luksorze znajduje się wielki cmentarz – Dolina Królów.
Dawno temu, Egipcjanie wierzyli, że
faraon po śmierci potrzebuje bogactw
i dlatego ukrywali wejścia do grobowców.
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NIE MA FOCHA

JEST RADOCHA!

5
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Poznaj

SEKRETÓW
wakacji dla całej rodziny

i każdego z osobna

SZALEĆ, ŚMIAĆ SIĘ, BYĆ RAZEM

TO WŁAŚNIE
RODZINA!
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SEKRET

HOTELE
FAMILY

ODPORNE NA
NIEOBLICZALNĄ
WYOBRAŹNIĘ DZIECI!
Nawet nie wiesz, ile potrzebujesz! A wszystko możesz
mieć w jednym miejscu!
Rozbudowane hotele, położone wśród zieleni, z basenami, brodzikami, aquaparkami, lunaparkami, placami
zabaw, z szeroką ofertą sportową i animacyjną.

DOBRE POŁOŻENIE HOTELU

• najczęściej przy plaży z łagodnym zejściem do morza
i ścieżką ułatwiającą poruszanie sie wózkiem,
• w zielonych ogrodach z drzewami dającymi cień
• najczęściej na płaskim terenie, bez zbyt wielu schodów,
z podjazdami dla wózków,
• rożne rodzaje budynków: niskie wstylu wakacyjnej wioski lub wyższe budynki główne,
• w spokojnych, spacerowych okolicach, z dala od centrum miasta i dyskotek, ale z dostępem do transportu
i lokalnych mini centrów

BASENY, AQUAPARKI I LUNAPARKI

ATRAKCJE
DLA AKTYWNYCH

Hotele rodzinne proponują też szeroką
ofertę sportową, zarówno na plaży, jak
i w samym hotelu. Tata może zagrać
z synem w piłkę na hotelowym boisku,
a mama zabrać córkę ,,na ploteczki’’ do
SPA, możliwości jest tu wiele!

PRZYDATNE W HOTELU

W razie potrzeby można wypożyczyć dla dziecka
łóżeczko, kojec, wózek, wanienkę, nocnik, a nawet
podgrzewacz do butelek. Jeśli czegoś zabraknie, można
skorzystać z hotelowego marketu, gdzie dostępne są np.
pampersy czy słoiczki z obiadami (ale mogą być to lokalne smaki). W wielu hotelach dostępna jest też opiekunka
do dzieci oraz lekarz (dodatkowa opłata).

Dla dzieci to często największa atrakcja wakacji. Kilkulatka
i nastolatka zachwyci hotel z dużym basenem i wieloma
zjeżdżalniami. Dla młodszych dzieci hotele oferują brodziki z mniejszymi zjeżdżalniami i kolorowymi atrakcjami, często częściowo zadaszone.

BEZPIECZNY PLAC ZABAW

Można na niego liczyć w większości dobrych
hoteli. A w tych najlepszych na dzieci czeka
swoisty KIDS World, ze zjeżdżalniami, huśtawkami, ścianka wspinaczkową, a nawet
parkiem linowym czy karuzelą. Często są to
częściowo zacienione miejsca z bezpieczną
dla dziecięcych kolan ,,gumową podłogą’’.

RÓíNORODNOŚĆ POKOI

• pokoje standardowe 2+1 lub 2+2,
jednopokojowe,
• pokoje rodzinne 2+2 z salonem i sypialnią,
• apartamenty dla rodzin z 3 dzieci i więcej (a nawet
z dziadkami), to głównie 2 lub 3 pomieszczenia,
• warto dokupić pokój z widokiem na morze, bo kiedy
dzieci pójdą spać upajanie się, we dwoje, zachodem
słońca z balkonu ma swój urok,
• ze starszymi dziećmi można pokusić się o dokupienie
pokoju z bezpośrednim zejściem do basenu lub z prywatnym basenem
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SEKRET

ALL INCLUSIVE

W WYBRANYCH
HOTELACH DOSTĘPNE
NAWET 24 na dobę!
WYGODNE I PYSZNE
SMAKOWANIE WAKACJI
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Z CZYM TO JEŚĆ?

W większości hoteli Family dostępne jest wyżywienie All
inclusive. To docenione przez rodziców wymierne korzyści
finansowe, a także wygoda. Bo jakże przyjemnie nie musieć
mieć zawsze przy sobie tzw. drobnych na lody, pizzę czy
kolejny soczek, bo się zagrzał albo wylał (sam oczywiście).
• posiłki podawane są w wygodnej formie, najczęściej
,,otwartego bufetu’’
• nielimitowane napoje bezalkoholowe (dla rodziców
również wybrane lokalne alkohole)
• kąciki z menu dziecięcym (również w j. polskim) przygotowanym zawsze na bazie pięciu niezbędnych grup
produktów – mięso, nabiał, warzywa, owoce i zboża;
• w niektórych hotelach jest również menu bezglutenowe
• lody, obowiązkowe w menu – też tu są!
• w ramach all inclusive możecie zakosztować też specjałów restauracji a’la carte, w tym lokalnej kuchni czy
owoców morza prosto z morza.

NOWE SMAKI DLA DZIECIAKÓW

Wiadomo, naleśniki, kurczak frytki i ketchup to dziecięcy
,,must’’. Warto jednak, by i przedszkolaki próbowały tradycyjnych potraw. Wszak wakacje się smakuje! Z założenia,
tego, co nowe, nie będą lubić, i już, ale może trzeba trochę
sposobem? Na przykład tradycyjne tureckie gözleme to nic
innego jak naleśniki z mięsem, warzywami a nawet cukrem,
pycha! A owoce? Namawiaj, by zajadały się arbuzami,
brzoskwiniami, melonami, bananami – tutaj smakują zdecydowanie lepiej niż kupione w polskim markecie.

ORANDŻ DŻUS POPLOSE
Na wakacjach, przy basenowym szaleństwie, dzieci mają często większy apetyt. Dlatego dla wygody
rodziców i uszanowania ich nóg w hotelach rodzinnych
najczęściej jest kilka snack barów i barów z napojami,
również na plaży i w dziecięcych strefach.
• w restauracjach dostępne są krzesełka do karmienia
• rodzice nie muszą zabierać dodatkowych
bagaży w postaci podgrzewacza, czajnika, blendera czy sokowirówki, ponieważ można z nich skorzystać również
w restauracji w kąciku dla mamy’’.
Serwis hotelowy jest przyzwyczajony do
małych Gości, dlatego mają we krwi spoglądanie w dół blatu, czy aby nie stoi tam ,,mało
widoczny wielki klient’’ w oczekiwaniu na
,,orandż dżus poplose”
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ARBUZY
PROSTO Z POLA,
BANANY,
POMARAŃCZE,
GRANATY, ZERWANE
PRZEZ DZIECI Z DRZEWA,

CO ZA SMAK, CO ZA RADOŚĆ!
AKTYWNE ALL INCLUSIVEI

Warto pamiętać, że all inclusive to nie tylko wyżywienie
i napoje. To również wiele atrakcji dodatkowych, w tym
sportowych. Np. bilard, tenis, rzutki czy podstawowy
sprzęt sportowy. Na terenie hotelu można go pożyczyć,
oczywiście w miarę dostępności. Czasem nawet niektóre
zabiegi SPA i hammam oferowane są w pakiecie All Inclusive. A dla rodziców wstęp na dyskotekę też bezpłatnie.
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SEKRET

DZIECKO
do 14 lat
pobyt w hotelu
All Inclusive
GRATIS

ATRAKCJE
CENOWE

W TROSCE O RODZINNY
BUDŻET
• dziecko pobyt w hotelu All Inclusive GRATIS –
w większości hoteli rodzinnych nawet dwoje dzieci do 14 lat otrzymuje pobyt w hotelu All Inclusive
gratis, opłata jest tylko za przelot i ubezpieczenie.
• zniżki dla dzieci – jeśli pobyt gratis w hotelu otrzymuje
tylko jedno dziecko, drugie najczęściej ma specjalną zniżkę
• rodzina 2+2 w dobrej cenie – jeśli szukasz wyjątkowych
okazji, koniecznie sprawdzaj naszą specjalną ofertę dla
rodzin z dwójką dzieci.
• dziecko poniżej 2 lat – dziecko, które nie ukończyło
2 lat otrzymuje przelot i świadczenia hotelowe gratis,
plącąc tylko opłatę stałą od 100 zł.
• ubezpieczenie rodziny w cenie – zadbaliśmy o Wasz
bezpieczny wypoczynek, bo w cenie wakacji zawsze zawarte jest standardowe ubezpieczenie oraz od chorób
przewlekłych.
• dla rodzin polecamy dokupienie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – tylko 2%.
• Jeśli podróżujecie w kilka rodzin, mamy specjalny rabat
grupowy dla rodziny – już od 8 osób!*
*Oferta w zależności od aktualnej promocji

BAGAŻ
DLA DZIECKA
DO 2 LAT

GRATIS
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Zabierz babcię,
dziadka i znajomych.
Odbierz RABAT

DLA GRUPY

WAKACJE

10 DNI

W PODRÓŻY
ŁATWO, WYGODNIE,
ELASTYCZNIE

• latamy z lotnisk lokalnych w Polsce
• proponujemy rożne długości pobytów wakacyjnych,
nie tylko 7 czy 14 dni, ale również 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 i 13-dniowe i więcej;
• parking na lotnisku taniej – przyjedźcie własnym
autem i na czas wakacji zaparkujcie go na parkingu
blisko lotniska – teraz w specjalnych cenach dla naszych
Klientów (dotyczy wybranych lotnisk);
• indywidualny transfer w miejscu wakacji – chcąc
podnieść komfort podróży, która szczególnie z dziećmi
bywa uciążliwa, proponujemy skorzystanie z indywidualnego, bezpośredniego transferu w drodze z i na lotnisko
(dodatkowo płatne).
• małe dziecko z wielkim bagażem GRATIS – podróżując wybranymi liniami lotniczymi dla dziecka, które nie
ukończyło 2 lata, możesz zabrać bagaż 10 kg GRATIS!
• wybór miejsca w samolocie i szybsza odprawa bagażowa (przy ofercie dodatkowej premium)
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RÓŻNIE
WYGLĄDAMY
I MÓWIMY,
ALE PSOCIMY
TAK SAMO!

RAZEM
RAŹNIEJ!
POLSKIEE
J

ANIMAC J

5

SEKRET
PRZESZKOLENI ANIMATORZY

POLSKIE
ANIMACJE

ZABAWA dla dzieciaków
PRZERWA dla rodziców!
Podróżowanie pobudza w dzieciach ciekawość świata
i chęć poznawania. Kształtuje otwartość, zrozumienie
i tolerancję dla różnorodności świata. Pokazuje bogactwo barw, smaków, kultur, obyczajów i języków. Pozwólmy dzieciom poznawać świat i nawiązywać przyjaźnie
z dziećmi z różnych krajów. Wszystko to w naszych
hotelach z polską animacją.

Nasze hotele klubowe Family to zawsze wyjątkowy,
specjalny, kolorowy świat dzieciaków. Tutaj czekają na nie
niezliczone atrakcje i zabawy, ale i polscy, przeszkoleni
animatorzy, którzy:
• zainspirują do poznawania ich małego wielkiego świata,
• zapewnia bezpieczeństwo
• zniwelują blokadę językową,
• zorganizują czas, tak, by każdy dzień był pełen nowych,
ekscytujących wrażeń.
• zatroszczą się jak ,,dobra ciocia’’.
Nasi polscy animatorzy są częścią międzynarodowych
zespołów. Razem tworzą codzienny program animacji,
tak, aby nasze polskie dzieci były ważną częścią grupy.
Zbudują tu własną otwartość na różny kolor skóry, inny
język czy sposób zabawy rówieśników.
Bo świat zbliża się do nich szybciej niż myślimy!

Na dzieciak
czekają film i
y,
książki, gry
planszowe
i to wszystk
o

MAŁY WIELKI ŚWIAT DZIECKA
Z POLSKIM ANIMATOREM

OD 27.04 DO 30.09*

PO
POLSKU!
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W mini klubie
spełniają się dziecięce
marzenia, bo kto nie chciałby

BYĆ KRÓLEWNĄ
ALBO GWIAZDĄ POP!
Nawet jeśli to jest tylko
minishow!

PRZYJACIELE,
PASJONACI,
KOCHANKOWIE ,
GNIENI NOWYCH,
MARZYCIELE SPRA
ZNAN.
TŁUMIONYCH DO
ACIE WŁASNE
M
TAK, TO WY, TEŻ
ACJI
ZYSTAJCIE Z WAK
POTRZEBY. SKOR
AGI :)
W
K DLA RÓWNO
DLA SIEBIE TEŻ, TA

PRZERWA
DLA
RODZICÓW
BO WAKACJE SĄ
NIE TYLKO DLA DZIECI!

W MINI KLUBIE KAŻDY DZIEŃ
JEST PEŁEN WRAŻEŃ!

Wakacje rodzinne są wspaniałą
przygodą dla maluchów, ale i okazją do wypoczynku dla rodziców.
Dzieci mają dobrze zorganizowaną i bezpieczną zabawę
pod okiem polskich animatorów, a rodzice mogą w tym
czasie złapać trochę oddechu i realizować własne, ,,odkładane na później’’ potrzeby.

SKORZYSTAJCIE Z HOTELOWYCH ATRAKCJI DLA SIEBIE:
• sportowe aktywności np. siatkówka plażowa czy aerobic w wodzie, skuter wodny, kręgle, bilard, rzutki, boccia
W mini klubie każdy dzień jest pełen wrażeń! Jakich?
i wiele innych możliwości aktywnego relaksu,
• poszukiwanie pirackich skarbów,
• a może czas na rzeźbę, a nie masę? Siłownia i fitness
• czarna stopa, czyli indiańska energia
czekają,
• dzień Neptuna – króla mórz i oceanów,
• relaks w hotelowym centrum SPA,
• dziecięce show,
• olimpiada sportowa z konkurencjami w wodzie i na piasku, • a gdyby tak w ciszy błogo leniuchować na leżaku z dawno
odkładaną książką? W większości hoteli z konceptu Family
• rysowanie i malowanie czym i gdzie się da.
możecie wypożyczyć polskojęzyczną książkę lub film,
• tworzenie wakacyjnych pamiątek,
• wieczorami różnotematyczne show albo biesiadowanie
• mini kino – również bajki po polsku!
z karaoke po polsku.
• minidisco obowiązkowo!

• 4-7 lat
• 8-12
• Teens Club 13-16 lat.
Bo przynależność do grupy to przecież jedna
z ważniejszych potrzeb dzieci.

Turcja
Xanadu Resort Otium Eco Club Otium Seven Seas
Otium Life Eftalia Aqua
Eftalia Village Eftalia Splash
Eftalia Marin
Utopia World Deluxe Mukarnas Spa
Quattro Beach Spa & Resort Turan Prince World Club
Side Coast Gural Premier Tekirova Sherwood Club Kemer
Bodrum Holiday Petunya

Bułgaria
Royal Club Victoria – Royal Park Elenite Royal Club Victoria
– Andalucia Elenite Royal Club Victoria – Atrium Beach Elenite
Hrizanthema Trakia Plaza Kotva

Hiszpania
Gran Garbi Mar

Gran Garbi

Garbi Park Lloret

Terminy animacji , programy animacji oraz funkcjonowanie klubów różni sie w zależności od hotelu, prosimy sprawdzić przy opisie hoteli. Kiedy dziecko
jest w mini klubie przynajmniej jeden rodzic/opiekun dziecka musi być dostępny w hotelu. Dzieci poniżej 4 lat mogą przebywać w mini klubie tylko pod
opieka rodzica/opiekuna. W zależności od hotelu infrastruktura hotelowa, rodzaje pokoi, wyposażenie, dostępne usługi i formy wyżywienia wymienione
w temacie ,,Sekrety rodzinnych wakacji’’ mogą się różnić oraz wymagać dodatkowej opłaty. Dlatego prosimy o zapoznanie się z opisami przy konkretnych hotelach na www.wezyrholidays.pl
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ZDJĘCIA HOTELI: OTIUM ECO, XANADU RESORT, SERENITY FUN CITY, GURAL PREMIER TEKIROVA.

Hotele rodzinne
z polską animacją

Kluby animacyjne
dostosowane są do wieku dzieci.
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Turcja / Side
OTIUM ECO CLUB

Pełne wrażeń

wakacje

OTIUM

Otium Hotels, sieć hoteli należąca do
międzynarodowej grupy OTI Holding to:
• Przyjaciele rodziny i dzieci
• Piękno drzemiące w naturze
• Ekscytujący świat przeżyć
• Naturalna harmonia między umysłem a duszą
• Delektowanie się smakiem radości

Daj się uwieść słońcu,
zrelaksuj się w cieniu sosen i palm
przy akompaniamencie
ptasiego śpiewu

HOTELE

OTIUM I
Turcja / Kemer
OTIUM GUL BEACH

Egipt / Sharm El Sheikh
OTIUM HOTEL AMPHORAS

Egipt / Sharm El Sheikh
OTIUM HOTEL GOLDEN

Egipt / Sharm El Sheikh
OTIUM HOTEL ALOHA
20
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Turcja / Side
OTIUM SEVEN SEAS

Turcja / Kemer
OTIUM LIFE

Xanadu Resort

Turcja

NIE POZWÓL SWOIM SNOM
ZOSTAĆ TYLKO SNAMI

XANADU

Zamknij oczy, widzisz? Jesteś wśród dolin
porośniętych bujnymi, zielonymi wierzbami
i lasami świerkowymi. W miejscu gdzie
wody rzeki Acisu spotykają się z Morzem
Śródziemnomorskim. Jesteś o krok od
zaprojektowanej z największą pieczołowitością
rzeczywistości, w której cuda natury łączą się
w tańcu z nową epoką.
Świat wyjątkowej architektury i niekończącego
się poczęstunku jest na wyciągnięcie ręki.

Turcja / Belek
XANADU RESORT
17
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Królestwo
dobrej

ZABAWY

NE J ZJEŻDŻALNI
ZJAZD Z OGROM
REMALNIE
WODNE J LUB EKST
JKĄ GÓRSKĄ
LE
ZAKRĘCONĄ KO
NIE Z ORKAMI,
KA
A DO TEGO SPOT
TO SĄ EMOCJE!
CZEKAJĄ!
SPRAWDŹ GDZIE
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GRECJA
LIDO WATER PARK
KOS
Jeden z największych parków
wodnych w basenie Morza Śródziemnego, usytuowany nieopodal
miejscowości Mastihari, pełen otwartych i zamkniętych
kolorowych zjeżdżalni, różnego rodzaju basenów i zacisznych miejsc z leżakami. Jest też „leniwa rzeka”, basen ze
sztuczną falą i jacuzzi. Na dzieci czeka mini zoo. W rozbudowanej strefie gastronomicznej z barami przekąskowymi
i restauracjami każdy znajdzie coś dla siebie.

WATER PARK
S
W FALIRAKI RODO
Najwiekszy w Grecji aquapark ze zjeżdżalniami, basenami
i atrakcjami, podzielonymi na cztery strefy kolorystyczne:
w strefie zielonej jest statek piracki z armatkami i mini basen
dla najmłodszych, natomiast strefa czerwona dostarczy
najbardziej ekstremalnych rozrywek.

LABIRYNT THEME
KRETA

PARK

Główną atrakcją w tym parku rozrywki jest niezwykły labirynt Minotaura. Zabawa polega na poszukiwaniu określonych na mapie punktów. Oprócz tego można strzelać
z łuku, lepić z gliny, wybrać się na przejażdżkę mini quadem, skorzystać z lekcji jazdy konnej, zagrać w mini golfa.
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HISZPANIA

PORT AVENTURA

; COSTA BARCELO

NA

Gigantyczny Port Przygód w pobliżu Barcelony podzielony
jest na sześć tematycznych obszarów: m.in. „Meksyk”, „Dziki
Zachód”, dzielnicę Chińską, „Polinezję” oraz część śródziemnomorską z restauracjami i sklepami. Do dyspozycji
gości są fantastyczne rollercoastery i kolejki górskie, a także park wodny Caribe Aquatic Park.

LORO PARK
TENERYFA
Kraina dzikich zwierząt położona
w Puerto de la Cruz. Podziwiać można
tu m.in.: meduzy, tygrysy, jaguary, szympansy, goryle, surykatki, kilkaset rodzajów
papug, ryb i gadów. Odbywają się tu pokazy
orek, delfinów i lwów morskich. Najmłodszych
zachwyci tu mini rollercoaster oraz kino 3D, w którym obejrzeć można film „Rio” i dokument o świecie fauny
i flory.

SIAM PARK
TENERYFA
Siam Park położony jest na południu Teneryfy przy centrum
turystycznym Las Americas i Los Cristianos - są w nim ogrody, zjeżdżalnie, restauracje, basen z plażą i inne atrakcje
nawiązujące stylistyką i nazwami do architektury Tajlandii.
Stworzono tu jedną z największych sztucznych fal na świecie - jest więc miejsce na naukę surfingu. Można tu organizować urodziny oraz imprezy firmowe.

BUŁGARIA

AQUAPOLIS
ZŁOTE PIASKI
Położony w środku lasu,
w północno wschodniej części Złotych Piasków park wodny jest jednym z piękniejszych
i największych w tej części Europy. Skorzystamy w nim z basenów, zjeżdżalni, wodospadów, jaccuzi, leniwej rzeki. Wśród stylizowanej
na starożytną architektury w kolorze jasnego piaskowca można się znakomicie zrelaksować.

AQUA PARADISE
NESSEBAR

AQUA PLANET
PRIMORSKO

Największy park wodny w Bułgarii. Są tu gigantyczne zjeżdżalnie, bajkowe budowle – m.in. zamek dla dzieci z labiryntami i mostami, otoczony basenami, fontanny, plac zabaw, pokazy teatralne i rozrywkowe. Dodatkową atrakcją
jest ścianka wspinaczkowa. W licznych barach można łatwo zaspokoić głód i pragnienie.
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Położony na południe od miasta Burgas park jest częścią
ogromnego centrum sportowego. Można tu skorzystać
z basenu olimpijskiego, klubu fitness, kortu tenisowego,
a po intensywnym wysiłku zrelaksować się w znakomitym
SPA. Poza tym atrakcje typowe dla parków wodnych: zjeżdżalnie, wirówki, czarne dziury, leniwa rzeka i duża strefa
gastronomiczna.

TURCJA

PARK
ADALAND AQUA
KUSADASI

DINOPARK ANTA
GOYNUK

Na Wybrzeżu Egejskim położony jest jeden z największych
tureckich parków wodnych. Ponad 20 zjeżdżalni (w tym
pontonowe), baseny ze sztuczną falą i leniwymi rzekami,
rafting, a także… delfinarium, w którym można podziwiać
delfiny i oraz pływać z nimi! Niezapomniane doświadczenie.

Gratka dla małych i dużych wielbicieli dinozaurów.
Zabawa w wykopaliska archeologiczne, spacer
wśród gigantycznych prehistorycznych stworów,
park linowy, kino 7D, basen, w którym pływać
można pontonami – to tylko niektóre atrakcje.

HINPA
SEAPARK & DOLP
ALANYA

RK

LYA

ENDS
THE LAND OF LEG
Wyjątkowe miejsce niczym unikalna
BELEK
wakacyjna koncepcja łącząca w so-

Gości przyciąga tu przede wszystkim
show z delfinami, można tu też
z nimi popływać! Poza tym fantazyjne baseny ze strefą relaksu.
To co zaskakuje to nurkowanie
w zatopionym, antycznym
świecie, Musisz to zobaczyć!

bie zabawę z zaskoczeniem, wrażenie
z komfortem i luksusem! To nowy, jeden z największych parków tematycznych W Turcji. Niezliczone rodzaje
zjeżdżalni wodnych (ponad 40!), białe
plaże z palmami a do tego diabelskie
roller coaster! Jest tu też wyjątkowy
„Animal Park”, który stał się domem dla
tropikalnych ryb, delfinów i rekinów.
Wybierz się tu na podwodne safari!

Wybierając się do parku rozrywki lub aquaparku z całą rodziną pamiętajcie, że część atrakcji
dostępna jest dla dzieci, które osiągnęły określony wzrost i wiek.
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Spzeoztwkiearzęntaiemi
ECJA , TURCJA ,
HISZPANIA , GR
O
IA TO NIE TYLK
EGIPT I BUŁGAR
I ZABYTKI.
SŁOŃCE , PIASEK
WE ATRAKCJE ..
TO RÓWNIEŻ ŻY

H

iszpania to jedyny europejski kraj,
który równocześnie leży na kontynencie afrykańskim (ma Ceutę
i Melillę w Maroku oraz Wyspy Kanaryjskie,
które też stanowią geograficznie część Czarnego Lądu). Nie w tym rzecz jednak. W wypadku
zwierząt to nie Hiszpania dokonała ekspansji na Afrykę, lecz
odwrotnie.

którą zna każdy farmer, bo to zmora jego
kur.

Gady

Jeśli chodzi o gady, to Grecja i Bułgaria biją
nas na głowę. W Polsce żyje 10 gatunków gadów.
Sama Kreta ma ich kilkanaście, a cała Grecja – przeszło 20.
W Bułgarii ta liczba dochodzi do 40, a kraj ten ma u siebie
nawet … dusiciela. To strzelec stepowy, krewny węża boa.
Jest tu choćby ślepucha robakowata, przypominająca
raczej dżdżownicę niż węża czy malpolon o nadzwyczajJego zaczes kolczastej grzywki przypomina raczej złote
nej szybkości, dzięki której potrafi złapać startującego do
lata bigbitu, a – niech afrojeż wybaczy nam tę niedyskrelotu ptaka. Grecja i Bułgaria mają także zwierzęta, których
cję – jego narządy płciowe mają kształt absolutnie unikalny
możemy im pozazdrościć – chętnie widziane tu w każdym
w świecie. Nie zgadniecie Państwo, jaki… To kształt pępka.
domu gekony, które z dużą
I proszę nie pytać, jak w związwprawą oczyszczają posesje
ku z tym robią to afrojeże,
WŚRÓD
EUROPEJSKICH
KRAJÓW
NIE
MA
z much, komarów i pająków.
poza tym że ostrożnie.

Afrojeż algierski

Żeneta

DRUGIEGO O TAK ORYGINALNEJ FAUNIE,
JAK HISZPANIA. WSZYSTKO PRZEZ AFRYKĘ.

Zwierzątko o sympatycznym
pyszczku, nakrapianym i niemal lamparcim futrze oraz sylwetce typu slim, dzięki której
wślizguje się wszędzie, gdzie zechce. Żenety to drapieżniki,
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Ryś iberyjski

Już od dawna wszystkim się
zdawało, że żyjące w Hiszpanii rysie są jakieś inne. Różnią się od tych chociażby
z Polski wielkością, kształtem, ubarwieniem… no coś tu od

Pływanie z sympatycznymi delfinami

Gekony oczyszczają posesje

to niezapomniana przygoda
dla każdego dziecka

z much, komarów i pająków

22

Mniszka
śródziemnomorska
lubi wygrzewanie się
na słońcu.

Dzikie, greckie koty
dumnie wylegują się

Kot turecki Van

na słońcu

ma wyjątkowe spojrzenie

początku nie grało. Ryś jednak to ryś – tak uważano do
przeprowadzenia testów DNA. Badania wskazały na
to, że hiszpański ryś jest genetycznie tak różny
od pozostałych, że należy go uznać za zupełnie osobny gatunek.
Jest perłą tego kraju, stał się oczkiem w głowie Hiszpanów, a jego ochrona i ocalenie –
sprawą narodową.

Foki i żółwie

Mniszka śródziemnomorska jest jedną z nielicznych fok, które lubią ciepły piasek i wygrzewanie się na
słońcu. Łączy ona zresztą ze sobą fauny Hiszpanii, Grecji
i Bułgarii, bo mniszki spotykane są także na ich wybrzeżach, łącznie z bułgarskimi Złotymi Piaskami.
W latach osiemdziesiątych wycieczki turystyczne do Grecji i Bułgarii były bardzo popularne. Polscy turyści przywozili ze sobą z tych krajów nie tylko zdjęcia i opaleniznę,
ale również nielegalnie żółwie greckie. To gatunek powszechnie występujący w Grecji i Bułgarii, część tamtego
ekosystemu.

egipską. Ona z kolei ma inną koncepcję podróżowania
– czasami z Egiptu zapuszcza się latem do Polski.
Jest tu również najważniejszy ptak starożytnego
Egiptu – otaczany boskością ibis czczony, którego ciała balsamowano i chowano w grobowcach z równie wielkim pietyzmem jak
faraonów.
Trudniej będzie odszukać w Turcji jego krewniaka – ibisa grzywiastego. Ten ptak o charakterystycznie postrzępionych (jak grzywa) piórach na nagiej głowie i niemal jednolicie czarnym
ciele to jeden z najrzadszych gatunków na świecie. Turcja jest jedną z jego ostatnich ostoi, tutaj ibisy otacza się
dziś nie mniejszym pietyzmem niż w starożytnym Egipcie.

Krokodyle i ptaki

Krokodyle nilowe żyją w Nilu. W kulturze dawnego
Egiptu odgrywały rolę kluczową. Staroegipski bóg Sobek,
przedstawiany był z głową tego gada.
Cała dolina Nilu aż po deltę i Kair jest fenomenalną do obserwacji enklawą ptaków. To ich punkt tranzytowy, niczym
lotnisko w Dubaju czy Doha. Mamy tu komplet nie tylko
afrykańskich gatunków, ale i ptaków odpoczywających
tu podczas przelotów z Europy. Nie uwierzycie Państwo,
jak wzruszające może być spotkanie w Afryce z naszym
bocianem białym, który podróżuje corocznie po tej samej trasie. Wśród ptaków, które gromadzą się nad Nilem,
znajdziemy również kazarkę egipską, zwaną też gęsią

Ognisk domowych chroni piękny
i odważny pies pasterski Kangal.

Koty i psy

Koty pochodzące znad tureckiego jeziora Van. To jedne
z niewielu kotów, które, jeśli zostaną wychowane w pobliżu wody, potrafią i lubią pływać. Są bardzo ciekawie
umaszczone – białe z rudymi plamkami i rudym ogonem.
Ciekawostką jest też to, że jedno oko mają błękitne, a drugie bursztynowe. Pływanie umożliwia im fałd skóry między pazurami, który spełnia rolę błony pławnej.

Zabawa z krokodylem nilowym
nie zawsze jest niebezpieczna
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Zababawwaek

bez za

CIEKAWI ŚWIATA
Wieczorem, gdy zmęczeni wrażeniami dnia wrócicie do apartamentu
i będziecie chcieli odpocząć, zamiast tabletu podsuńcie dziecku
książkę na temat kraju, w którym jesteście. Może to być napisany
prostym językiem przewodnik dla małych turystów, przybliżający
kulturę Orientu, baśnie lub po prostu książka o przygodach
dzieci z tego regionu. Albo podróżownik,
czyli przewodnik dla dzieci z grą planszową,
kartami memo i zagadkami.

MA
DRĘCZNYM NIE
W BAGAŻU PO
CA . DLATEGO
ZA DUŻO MIE JS
EK ,
MAŁYCH ZABAW
OPRÓCZ KILKU
ZANADRZU
WARTO MIEĆ W
ÓRYMI
PROPOZYCJE, KT
ŻY,
CKO W PODRÓ
ZAJMIECIE DZIE
PLAŻY.
W HOTELU I NA

ZABAWY DL

ZGADNIJ, CO TO

CH
A MAŁYCH I DUŻY

Na basenie i plaży jest tyle atrakcji, że dzieci przez cały czas mają
zajęcie. A może i wy przyłączycie się do zabawy?
Pełne zanurzenie Zaopatrzcie dziecko w okularki do pływania
i pokażcie mu, że może zanurzyć buzię. Udało się? To teraz cała
głowa. Mama i tata robią to samo. Prawda, że pod wodą wszystko
wygląda zupełnie inaczej? A jaka nagle zrobiła się cisza!
Figury wodne Bawcie się z dziećmi w tworzenie w wodzie
zabawnych figur. Możecie kucać jak żaby, wić się niczym węże
lub położyć nieruchomo, udając unoszoną na falach meduzę.
Starsze dzieci będą zachwycone, gdy pokażecie im, że w wodzie
można stanąć na rękach.
Bomba w górę! Weźcie do kąpieli małą piłkę. Spróbujcie przez
chwilę przytrzymać piłkę pod wodą. Prawda, że to nie takie
proste? Piłka próbuje za wszelką cenę uciec i wyskoczyć z wody.
A teraz wypuście ją na wolność. Ależ wysoko skacze!
Wyścigi pingwinów To idealna zabawa dla maluchów. Dziecko
staje na stopach rodzica i razem, niczym pingwiny, dostojnie
kroczą przez wodę. Jeśli macie dwoje dzieci, możecie urządzić
sobie wyścigi w parach.
Podwodne poszukiwania Jeśli wasze dziecko umie przynajmniej trochę pływać i nurkować, zabawcie się w podwodne
poszukiwania. Na basenie możecie wrzucić do wody okularki
lub inny przedmiot, który sam nie wypłyniena powierzchnię.
Poproście dziecko, by wyłowiło zgubę. Satysfakcja małego nurka
gwarantowana! Mama lub tata może też stanąć w wodzie po pas
w lekkim rozkroku, a dziecko musi pod tym mostem przepłynąć.
Wodna karuzela To prawdziwie morska zabawa. Potrzeba na
nią dużo miejsca, no i sporo wody. Tata chwyta stojące do niego tyłem dziecko pod pachami i mocno trzymając pociechę, obraca się wokół swojej osi. Najpierw powoli, a potem coraz szybciej.
Wystarczy? Nie? To jeszcze raz! Oczywiście im więcej chlapania,
tym większa frajda!
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Poproś dziecko, by zamknęło
oczy, a następnie wyjmij
jakiś przedmiot z torebki
(np. paczkę chusteczek,
okulary przeciwsłoneczne,
krem, apaszkę), włóż do
rączki malucha i poproś, by
spróbował zgadnąć, co to
takiego. Udało się? To czas
na kolejny przedmiot.

GRA W KOLORY
Rozejrzyj się dookoła, wypatrz przedmiot np. w fioletowym
kolorze i powiedz: „Widzę coś fioletowego". Zadaniem dziecka
jest odgadnięcie, o który przedmiot chodzi. W ten sposób
możecie układać zagadki, szukając rzeczy w różnych kolorach,
kształtach, wykonane z rozmaitych materiałów. Mówisz: „Widzę
coś metalowego...”, a maluch ma wymienić przynajmniej pięć
metalowych rzeczy, które ma w zasięgu wzroku.

LITERY I WYRAZY

AZ
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Wymyślanie słów na określoną literę lub
rozpoczynających się od określonej sylaby
to niezłe ćwiczenie umysłu. Można bawić się
w słowny „łańcuch", czyli wymyślanie wyrazów
rozpoczynających się od ostatniej litery
poprzedniego słowa.

KTO PIERWSZY...

...zobaczy palmę albo motorówkę? Zabawa sprawdza się
zwłaszcza wtedy, gdy można się w nią bawić z siostrą, bratem lub
większą grupą dzieci.

APTECZKA

9 rzuesisczzspya,kować

Najlepiej jej zawartość uzgodnić z pediatrą, który
na co dzień leczy dziecko. Zazwyczaj uważa się,
że w podróżnej apteczce powinny się znaleźć:
leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe dla dzieci;
probiotyk, którego nie trzeba przechowywać w lodówce oraz
lek na biegunkę;
doustny płyn z elektrolitami do nawodnienia w razie biegunki
i wymiotów;
lek przeciwalergiczny (jeśli dziecko na skłonność do alergii);
lek na gardło w sprayu, syrop na kaszel, krople do nosa;
woda utleniona lub inny środek odkażający odpowiedni dla
dzieci oraz kolorowe plasterki;
termometr;
preparat łagodzący oparzenia słoneczne;
środek odstraszający owady i żel łagodzący ukąszenia.

PODRĘCZNE GRY
W domu nie ma na nie zazwyczaj czasu,
za to na plaży, nad basenem czy nawet
w czasie podróży jest okazja na chwilę
relaksu. Świetnie sprawdzają się wszelkie
gry karciane polegające na wymyślaniu
historii, odgadywaniu zagadek lub te,
które wymagają spostrzegawczości
i refleksu.

które m
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TELEFON I POWER

Chyba nikt już sobie dziś nie wyobraża życia bez
telefonu komórkowego. Zastępuje on nam często
aparat fotograficzny, kamerę i odtwarzacz mp3.
Jeśli dużo korzystacie z telefonu, a w międzyczasie bawi się nim wasze dziecko – dobrym pomysłem będzie zaopatrzenie się w power bank.

CHUSTECZKI NAW

DOKUMENTY
Paszport lub dowód osobisty – każdy, kto wybiera się za granicę
musi mieć przy sobie jeden z tych dokumentów. Ta zasada dotyczy
także niemowląt! Podróżując po Europie warto mieć ze sobą
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Można ją odebrać
bezpłatnie w oddziale NFZ.

KSIĄŻKI

K

Klimatyzacja w samolotach
bywa zdradliwa. Dlatego,
żeby uniknąć przeziębienia warto mieć przy sobie
bluzę lub koszulkę z długim
rękawem dla siebie i dziecka, oraz
lekki kocyk do przykrycia malucha,
gdy zaśnie. Nie zapomnijcie o piżamce
z krótkim lub długim rękawem. W pomieszczeniach z klimatyzacją wcale nie jest gorąco.

ILŻANE

Przydają się do przewijania, wycierania rąk
przed jedzeniem i buzi po jedzeniu oraz w rozmaitych nieprzewidzianych sytuacjach. Jeśli
dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną, dobrze
jest mieć w zestawie z chusteczkami kilka foliowych woreczków.

OCHRONA PRZECI

Na urlopie mamy czas, by poczytać. Warto wziąć ze sobą poleconą
przez znajomych lekturę. I oczywiście książki dla dzieci, które umilą
czas w podróży i na plaży. Dobrym
pomysłem – zarówno dla dorosłych
jak i dla dzieci – są audiobooki.
A jeśli dużo czytacie, możecie rozważyć zakup czytnika e-booków,
który jest niewielki,a pomieści
nawet kilkaset lektur.

BLUZA LUB KOCY

BANK

WSŁONECZNA

Krem, okulary i czapka – to zestaw
niezbędny dla wybierających się
do ciepłych krajów. Dzieci przed
każdym wyjściem na dwór trzeba
dokładnie posmarować kremem
z wysokim filtrem i powtarzać to
co dwie godziny oraz po każdym
wyjściu z wody. Pamiętajmy również o okularach przeciwsłonecznych z filtrem i nakryciu głowy
chroniących twarz dziecka.

OW Y
KOSTIUM KĄPIEL
Zajmuje bardzo mało miejsca, dlatego
nie ma sensu rozważać, czy go zabierać,
czy nie. To nieodłączny element bagażu,
nawet jeśli wyjeżdżasz na bardzo krótko
lub w środku zimy. Wszak nigdy nie
wiesz, kiedy będzie okazja, aby wykąpać
się w morzu, w jeziorze, wybrać się na
basen lub do parku wodnego. Dobrze
jest być zawsze przygotowanym na taką
przyjemność.
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POMYSŁY

na wakacje singla,
we dwojei ,
z przyjaciółm

7 dni za krótko a 14 za długo?
Dla jednych 2 tygodnie urlopu to marzenie, inni po 10 już
są myślami w domu czy w pracy. Każdy jest inny dlatego
dla każdego mamy propozycje różnych długości wakacji.
Latamy prawie codziennie, z lokalnych lotnisk w Polsce to
pozwala na wybranie dogodnej dla siebie liczby dni wakacji.
Leć na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 i więcej dni.

WAKACJE NA

J

acy rodzice jadą na wakacje bez dzieci? Egoiści czy
może dorośli ludzie, przyjaciele, kochankowie, entuzjaści sportu spragnieni nowych doznań, którzy mają
też własne potrzeby. Rodzice świadomi konieczności zachowania równowagi między rolami matki – kobiety i ojca
– meżczyzny.
Pomyślcie o tym, może po wakacjach z dziećmi warto
wyskoczyć na kilka dni tylko dla siebie? Babcia i Dziadek
na pewno ucieszą sie na wieść, ze przyjdzie im zająć się
wnukami kilka dni. Zobacz nasze pomysły na wakacje tylko we dwoje.

H

Dzieci są kochane, ale czasem trzeba od nich odpocząć?
Jeśli tak myślisz skorzystaj z naszej oferty hoteli, gdzie
przyjmowani są Goście powyżej 16 lat



JE DO SIEBIE

MASZ WYBÓR!

RAZ Z DZIEĆMI RAZ BEZ,
BO RÓWNOWAGA JEST WSKAZANA.
OD DZIECI NIE MA URLOPU, ALE…

SŁYC
TYLKO DLA DORO

DOPASUJ WAKAC
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9, 10,
11
dni
KRÓTKIE POBYTY, NP.

WEEKEND

,,Urwanie głowy’’ w pracy, nie ma czasu na dłuższy urlop
a czujesz, że potrzebujesz ,,doładować baterie’’? A może
zbliża się długo wyczekiwany weekend, a prognozy pogody nie nastrajają optymistycznie? Zimno, a na dodatek będzie padać?
Przed deszczem najlepiej schronić się w ciepłych krajach,
gdzie słonce prawie zawsze jest gwarantowane. Mamy
wiele propozycji na krótki wypad, weekend lub kilka dni.
Sam lot nie musi zabierać całego dnia, bo np. do Bułgarii
leci sie tylko 1,5-2 godziny.

SPORT TO ZDROW
I STYL ŻYCIA

IE

A w nadmorskim klimacie
ma wyjątkowy urok

WYSKOCZYMY NA KOLACJĘ?
Tak, do Turcji! Krótki wyjazd i romantyczna kolacja
we dwoje na plaży to doskonały sposób,
by zaskoczyć… bo kochasz!

WAKACJE W KLASIE DELUXE
Jeśli wakacje to na najwyższym poziomie? Bardzo proszę!
Otwieramy przed Tobą wiele możliwości luksusu na wyciągnięcie
ręki. We wszystkich kurortach wakacyjnych proponujemy
luksusowe hotele i prywatne wille z pięknymi wnętrzami,
z prywatnym basenem wśród zieleni, z intymnymi plażowymi
altanami, do tego wykwintna kuchnia i najlepsza obsługa.
A gdyby tak… śniadanie do łóżka? To również jest możliwe.
Możesz też skorzystać z indywidualnego transferu, który wiele
luksusowych hoteli ma w swojej ofercie lub możesz
dodatkowo zarezerwować z naszej oferty.

Pokój z prywatnym basenem
Indywidualny transportort

BO MORZE DUŻO

Golf, tenis, fitness, surfing, a może nurkowanie? Bez względu na to, który z tych sportów jest Twoim ulubionym w naszej ofercie aktywnego wypoczynku każdy znajdzie coś dla
siebie. Zachęcamy szczególnie tych, którzy prowadzą siedzący tryb życia, całe dnie przy biurku, potem w samochód
i na sofę przed telewizor. Dobrze jest czasem zmusić się do
wysiłku, a wysiłek w pięknym miejscu przestaje być „musem”, a staje sie przyjemnością. A jeśli to będzie coś, co jest
dla Ciebie odrobina szaleństwa, czymś czego nigdy wcześniej nie robiłeś, to i przyjemność podwójna.

Podróżuj, zwiedzaj,
poznawaj ludzi!

W końcu wakacje
są od tego,
by odkrywać własne
ukryte lub skrywane
pasje!

MOŻE

Wellness, spa i talasoterpia
Skorzystaj z morza nad morzem. Morskie powietrze, kąpiele, algi, sól, muł i piasek mają działanie lecznicze, i dla
duszy, i dla ciała. Sam szum morza i wiatru działa wyciszająco a piasek pod stopami jest doskonałym peelingiem i akupresurą dla stóp.
Minuta ćwiczeń w morzu równa się 5 minutom ćwiczeń na lądzie!
Do tego rozbudowane SPA z różnorodnym programem
zabiegów, masaży a także talasoterapii za pomocą alg
morskich i innych morskich skarbów natury odżywiają
i pielęgnują ciało. Skorzystaj z tej możliwości i wybierz
hotel, który proponuje rozbudowaną ofertę wellness. To
szansa na powrót z urlopu nie tylko opalonym i wypoczętym, ale także odmłodzonym, z równowagą umysłu,
ciała i ducha.

Taniec, śpiew i zabawa to definicja Twoich wakacji?
W naszej ofercie znajdziesz hotele blisko kurortów,
a nawet w samym sercu rozrywki z barami
i dyskotekami. Poczuj gwar wakacyjnych kurortów
i CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
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Dla małej damy i młodego
dżentelmena swoboda ruchów
To podstawa. Na szczęście
wakacyjna moda wcale nie musi
przeszkadzać w psotach.
Tekst: Beata Ciepłowska-Kowalczyk

Eleganckie psoty
Letnia garderoba dziecka powinna być miękka, miła
w dotyku i przewiewna. Ważne, by ciuszki miały luźny
krój, dzięki któremu nasze żywe srebro będzie mogło
skakać i brykać do woli. I oczywiście muszą się właścicielowi podobać, bo tylko wtedy będzie się w nich
dobrze czuł. Oto czego nie może zabraknąć w walizce
małej elegantki czy eleganta:

promieniami słońca. Jeśli jest na ramiączka warto zadbać o przewiewną koszulę, która nie tylko ochroni
przed słońcem, ale i doda szyku! Chłopcy często wolą
sportowy luz, ale męska koszula ,,jak tata’’ zawsze się
przyda choćby na wieczorną kolacją.

T-shirt – wakacyjna klasyka

Wbrew pozorom w ciepłym klimacie lepiej sprawdzają się te nieco dłuższe. Powinny być uszyte z cienkiej,
przewiewnej tkaniny i mieć swobodny krój (rurki lepiej
zostawić w domu).
Z punktu widzenia małego odkrywcy niezbędne są
w nich duże kieszenie, które pomieszczą wszystkie
znalezione skarby.

Podstawa letniej garderoby każdego dziecka. W upalne
dni sprawdzają się zwłaszcza luźne turystyczne T-shirty z
tkanin, które pozwalają skórze oddychać i odprowadzają
wilgoć na zewnątrz, a jednocześnie są wyposażone w filtr
przeciwsłoneczny. W sklepach sportowych i turystycznych
można je kupić niemal we wszystkich kolorach tęczy.

Sukienka i koszula – letnia elegancja
Sukienka jest niezbędna nawet najmłodszej kobiecie.
Ważne, by letnia sukienka była lekka, szeroka i zwiewna.
Dobrze, by sukienka zakrywała ramiona przed ostrymi

MAŁY WIELKI BAL
Minidisco w klubie dziecięcym to dla małych
wczasowiczów wielkie przeżycie. Żeby podkreślić wyjątkowość chwili, trzeba zadbać
o odpowiedni strój. Ale spokojnie, nie
musicie od razu pakować balowej sukni ani
garnituru.
By zadać szyku, małej modnisi wystarczy
zwiewna sukienka, błyszczące koraliki
i kolorowa spinka we włosach. Młody
dżentelmen zaś będzie superelegancki
w jasnych lnianych spodniach, letniej koszuli



Spodnie z kieszeniami na skarby!

Buty – wolność dla małych stóp
Najważniejsze, by były miękkie, lekkie i wygodne. I nie krępowały stóp małego wiercipięty.
Wybór butów, zależy też od rodzaju wakacji
jakie wybieracie. W hotelu przy basenie wystarczą klapki czy sławetne crocsy. Ale na
wycieczkę powinny to być zapinane sandałki czy trampki. Ważne, żeby buty były z materiału, który pozwala skórze oddychać

Kapelusz i czapka
– słoneczny must have
Idealne nakrycie głowy dla młodego
eleganckiego człowieka, powinno
być uszyte z lekkiego przewiewnego materiału. Najlepsze są kapelusze
i czapki wykonane ze specjalnej tkaniny wyposażonej w filtr przeciwsłoneczny. Mają one też tę zaletę, że w
razie zamoczenia błyskawicznie schną.
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Pamiątki z poWdĄróży
ŁO
KUPUJ I ZBIERAJ Z G

Kupowanie pamiątek to wakacyjny rytuał, który utrwala wspomnienia.
Ale rób to z głową. Bazary kuszą różnorodnością i zakazaną
egzotyką. Nawet jeżeli pamiątki wytworzone ze zwierząt lub roślin
są sprzedawane na bazarach lub w sklepach, nie oznacza to, że
ich kupowanie oraz wywóz są legalne.

Niektóre zakazane pamiątki to:
paski do zegarków, torebki, buty, kapelusze, kurtki ze skóry węży,
krokodyli lub lamparta,
skóry dzikich kotów, wilków, niedźwiedzi, wydr, słoni, niektórych
zebr oraz przedmioty z nich wykonane (buty, dywaniki, kołnierze),
wyroby z kości słoniowej, z rogów nosorożca, kłów morsa lub
skorupy żółwia,
koralowce, niektóre muszle, kobry w butelkach z egzotycznymi
nalewkami, zasuszone motyle,
żywe zwierzęta, np. małpki, prawie wszystkie papugi, ptaki drapieżne,
sowy, kolibry, egzotyczne rybki akwariowe, koniki morskie, węże
z rodziny pytonów i dusicieli, żółwie lądowe i morskie, krokodyle,
liczne legwany, gekony kameleony, inne jaszczurki,
wypchane zwierzęta lub ich fragmenty (np. przedmioty pamiątkarskie
z dłoni małp, z nóg/włosia słonia), trofea,
specyfiki medycyny azjatyckiej (mogą zawierać kości tygrysów, żółć
niedźwiedzi, rogi nosorożca).

PAMIĄTKA Z
NAJPIĘKNIEJSZA
OMNIENIA!
DOZNANIA I WSP

Zbieram muszle i kamyki
Zbieranie muszelek i kamieni jest
przyjemnością, trzeba jednak uważać na
ich pochodzenie. Niby zwykły kamień
a może mieć wartość historyczną
i jego niewinne zabranie „na
pamiątkę” z zabytkowego
miejsca może stać się
kłopotem a nawet
przestępstwem.

WAKACJI?

PAMIĄTKOWE HITY
Magnesy każde i wszędzie
Oliwa z oliwek i wszystko co oliwne z Grecji
Olejki różane i wino w Bułgarii
Hiszpania - wachlarze i kastaniety do flamenco,
ceramiczne azulejos, gadżety z FC Barcelona
i Real Madrit w Hiszpanii
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BY UPRZEDZIĆ
CZYLI CO ZROBIĆ,
E”?
„DALEKO JESZCZ
KOLE JNE PYTANIE

Tekst: DOROTA WAWER

Lot zwykle nie trwa długo, więc jest szansa, że mały pasażer nie
zdąży się znudzić. Gdy jednak maluch zaczyna marudzić lub rozsadza go energia (kopie fotel przed sobą, krzyczy, bawi się guzikiem wzywającym stewardesę...) – nie ma rady, trzeba wkroczyć
do akcji i czymś zająć młodego buntownika. Oto kilka sprawdzonych pomysłów na przepędzenie nudy.

Książki do... zabawy
Dobrym pomysłem jest zabranie na pokład samolotu czegoś nowego – jest większa szansa, że dziecko zainteresuje się tym na
dłużej. Uwagę malucha przyciągnie tekturowa książka z otwieranymi okienkami i przesuwanymi obrazkami. Przedszkolakowi
dostarczy zajęcia książeczka z naklejkami lub z pełnymi szczegółów ilustracjami. Starsze dziecko najlepiej zaopatrzyć w książkę
z zagadkami, łamigłówkami i zadaniami do wykonania.

Rady na start

o może odczuwać
Podczas startu i lądowania dzieck
ciśnienia. Na szczęście
dyskomfort związany ze zmianą
yjemnego napięcia
są na to sposoby. Uczucie nieprz
kanie. Wystarczy więc
w uszach złagodzi ssanie i przeły
w newralgicznym momencie:
a maluchowi
przystawić niemowlę do piersi,
anym podać coś do
karmionemu mlekiem modyfikow
picia w butelce ze smoczkiem;
w bidonie lub dać do
kilkulatkowi zaproponować napój
ssania lizaka;
do żucia lub
starsze dziecko poczęstować gumą

Bajka w słuchawkach
Dla kilkulatka najlepsze będzie słuchowisko z bajką. Wiele maluchów lubi też słuchać krótkich opowieści o przygodach rówieśników. Starszemu dziecku podróż minie w mgnieniu oka z trzymającą w napięciu powieścią fantasy lub lekkim, młodzieżowym
kryminałem. Oczywiście młody pasażer musi
mieć własny, prosty w obsłudze odtwarzacz MP3 i swoje słuchawki
(by nie przeszkadzać innym).

landrynką.
świetnie sprawdzają się także notesy ze specjalnymi kartami, po
których można mazać zmywalnymi flamastrami.

Mali artyści
w akcji
Przed wylotem

episy
Sprawdź aktualne prz
iedz się,
i limity bagażowe. Dow
można
co można, a czego nie
olotu.
wnieść na pokład sam
że mieć
Każda linia lotnicza mo
óły na
inne warunki. Szczeg
l/
www.wezyrholidays.p
rozklad-lotow

Wielka gra

Dla maluchów najpraktyczniejszy jest znikopis. Można
nim bazgrać do woli i nic się
nie pobrudzi. Przedszkolaki i starsze dzieci zachwyci
książka, w której trzeba zabawić się w artystę i uzupełnić ilustracje (pamiętajcie o zabraniu zestawu
kredek). Może spodobać im
się też pełna szczegółów
kolorowanka. W podróży

Starszemu dziecku podróż nie będzie się dłużyć z układanką lub
grą, która da zajęcie głowie i palcom. Wielu producentów oferuje je także w wersji podróżnej. Są takie, w które można bawić się
samemu, np. labirynty i puzzle (najlepiej magnetyczne). Zresztą
wystarczy zeszyt i długopis, by zagrać w kółko i krzyżyk czy rysunkowe kalambury. Świetną zabawą na podróż jest gra w skojarzenia. Możecie też wymyślać słowa zaczynające się na tę
samą literę. Np. każdy wymienia miasto na „A” (Ateny, Augustów,
Antalya...). Dzieciaki zwykle z upodobaniem słuchają też bajek
wymyślanych przez rodziców. Może w czasie lotu uda wam się
wymyślić fantastyczną opowieść o zbliżających się wakacjach?
Starsze dzieci chętnie przyłączą się do tej zabawy.
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ŚCIEŻKA
NIE LUBISZ OGRANICZEŃ?

TWÓJ

ŚWIAT | WYBÓR | WOLNOŚĆ

JAKI POMYSŁ NA DZISIAJ
• Weekend w Paryżu

HOTEL
PRZELOT
TRANSFER

• Zakupy w Mediolanie
• Mecz na stadionie w Barcelonie
• Egzotyczna plaża
• A może Ferrari w Dubaju

Wszystko w jednym miejscu!

Sprawdź na:

50 000 hoteli na całym świecie
i ponad 300 linii lotniczych!

www.wezyrholidays.pl
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HOTEL
PARYŻ
WE DWOJE
SAMOLOT
TRANSFER

SAMOLOT
BRUKSELA
BIZNES
HOTEL

WILD PARADISE
SAMOLOT

MEDIOLAN
ZAKUPY
HOTEL

CHORWACJA
DOMEK NAD MORZEM
HOTEL
CAMP NOU
BARCELONA
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Incentive

BONY

Wyjazd firmowy to najbardziej ceniony sposób inwestycji w ludzi. Dobrze zaplanowany i zorganizowany program incentive odgrywa znacznie większą rolę
w procesie integracji i motywacji załogi niż dodatkowe
nagrody pieniężne.

Bon wakacyjny to niezawodny upominek dla bliskiej
osoby, pracowników lub partnerów biznesowych.

travel

wakacyjne

Wyjazd, na którym uczestnicy wykonują zadania zespołowe, pozornie nie związane z pracą, uczy ich współpracy
i koordynacji działań w różnych warunkach. Pracownicy
wracają z takich wyjazdów wypoczęci, szczególnie zmotywowani i chętni do dalszego działania i zwiększenia wysiłku na rzecz firmy.

GWARANTUJEMY

• na dowolną wycieczkę z aktualnej oferty katalogowej
lub last minute
• dowolna wartość (bony można ze sobą łączyć)
• obdarowany sam wybiera kierunek, termin i hotel
• aż 12 miesięcy na realizację bonu

opracowanie indywidualnych ofert zgodnie
z potrzebami
najciekawsze i najmodniejsze miejsca
i regiony na świecie
kompleksową organizację wyjazdu:
zakwaterowanie, ubezpieczenie,
wyżywienie, transport oraz różnorodne
atrakcje, np.: gry i zabawy integracyjne,
zajęcia sportowe, tematyczne
i kulturalne
opiekę w czasie wyjazdu oraz wysoką jakość
świadczonych usług

34

Sposób wykorzystania bonu:

Bony mogą Państwo zrealizować we wszystkich salonach
firmowych Coral Travel Wezyr Holidays oraz u Autoryzowanych Agentów na terenie Polski. Sprawdź szczegółowe zasady realizacji bonów wakacyjnych.

Dowiedz się więcej, kontakt:
dla Klienta korporacyjnego:
corposales@wezyrholidays.pl
tel. 22 556 60 88
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dla biur podróży:
mice@wezyrholidays.pl
tel. 22 591 80 59
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Ubezpieczenia
JESTEŚ W DOBRYC

H RĘKACH

U NAS
W CENIE WAKACJI
zawsze zawarte
jest standardowe
ubezpieczenie wraz
z ubezpieczeniem
od chorób
przewlekłych

T

woje bezpieczeństwo i spokój podczas wakacji są dla nas niezwykle ważne, dlatego w cenę wyjazdu zawsze wliczony jest
pakiet ubezpieczeniowy pokrywający koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ewentualne problemy
związane z bagażem podróżnym. Oferujemy również możliwość rozszerzenia podstawowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Travel

W trosce o spokojny wypoczynek rodziny polecamy również
dodatkowe ubezpieczenia w razie nieprzewidzianych sytuacji.

W cenie imprezy turystycznej zawsze zawarte jest podstawowe ubezpieczenie:

Ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji z podróży:

• Koszty leczenia (w tym choroby przewlekłe) – do 20 000
EUR (w sumie tej zawarte są: wymagane i zalecane przez
lekarza leczenie, koszty hospitalizacji w tym zabiegi operacyjne, koszty leczenia ambulatoryjnego do wysokości równowartości w złotych 1 000 EUR oraz lekarstw i środków
opatrunkowych, transport i repatriacja)
• Koszty ambulatoryjne – do 1 000 EUR, (to leczenie nie
związane z pobytem w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwającym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny)
• Koszty ratownictwa – do 5 000 EUR (zawarte są w sumie
ubezpieczenia kosztów leczenia),
• Następstwa nieszczęśliwych wypadków – w przypadku
trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 PLN, z tytułu śmierci – 5 000 PLN,
• Bagaż – do 1 000 PLN (ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu).

obejmuje wszystkich uczestników rezerwacji, a przedmiotem
ubezpieczenia są: przypadki losowe, takie jak nieszczęśliwy
wypadek, choroba ubezpieczonego lub utrata pracy (zgodnie
z §21 warunków ubezpieczenia). Wysokość opłaty ubezpieczeniowej to tylko 3 % ceny imprezy turystycznej. Szczególnie polecamy rodzinom z dziećmi.

Ubezpieczenie
od sportów
wysokiego ryzyka:
jeśli uprawiasz sporty, np. nurkowanie z użyciem aparatów
oddechowych, rafting, wspinaczkę
skałkową, jazdę konną , jazdę na
quadach, jazdę na skuterach wodnych, kitesurfing, skorzystaj z tego
ubezpieczenia i ciesz się sportem!

UDZIAŁ WŁASNY
KL – 25 EUR zgodnie z §37 ust. 3 warunków
ubezpieczenia.
Bagaż – 100 PLN – franszyza integralna (wysokość
szkody, do której Europejskie nie odpowiadają za
powstałe zdarzenia).

Więcej informacji znajdziesz na
www.wezyrholidays.pl
lub w Twoim biurze podróży.
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WSKAZÓWKI I UŁATWIENIA

Informacje dodatkowe
Naszym celem jest zapewnienie Państwu komfortowych i bezpiecznych wakacji, dlatego
chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych tematów.
Przedstawiciele organizatora

Oznaczenia dodatkowe

Nasi przedstawiciele zazwyczaj będą na Państwa czekać przy stanowisku Organizatora lub z tabliczką z logo Organizatora zaraz po
wyjściu z hali przylotów. Pokierują do odpowiedniego autokaru
lub busa transferowego. Przedstawiciel Organizatora nie posiada
uprawnień do wejścia do hali odlotów i przylotów w Polsce ani
w krajach, w których spędzają Państwo wakacje. Podczas lotu nie
towarzyszy Państwu nasz przedstawiciel.

Transfer
Każdy z Klientów w ramach wykupionej Imprezy turystycznej ma
zapewniony transfer grupowy na trasie lotnisko/hotel/lotnisko, który odbywa się według rozmieszczenia hoteli zgodnie z ustalonym
przez biuro programem i może trwać nawet do kilku godzin. Ze
względu na ukształtowanie terenu, infrastruktury drogowej oraz położenia hotelu transfer nie zawsze musi kończyć się bezpośrednio
przed hotelem. Transfer nie zawsze odbywa się w asyście rezydenta.

Kategoryzacja hoteli
W Umowie-zgłoszeniu, w katalogu oraz na stronie Organizatora
www.wezyrholidays.pl podane są 2 kategorie hotelu:
a) Pierwsza, „graficzna” nadana jest przez Organizatora umieszczona przy nazwie hotelu – „kolorowy glob” , która może
różnić się od kategoryzacji lokalnej.
b) Druga, lokalna nadana przez autoryzowane lokalne władze:
− Kategoria lokalna: 1 Klucz, 2 Klucze, 3 Klucze, APART, 1*, 2*,
3*, 4*, 4S, 4*HV, 5*, 5*HV, GOLF CLUB − kategoria obiektu hotelarskiego zgodna z przepisami kraju pobytu nadana przez autoryzowane władze, ważna na dzień oddania katalogu do druku,
BRAK − Hotel nie posiada kategoryzacji lokalnej nadanej przez
lokalne autoryzowane władze.

Zakwaterowanie
Należy liczyć się z tym, iż standard hoteli w niektórych krajach może
odbiegać od standardu hoteli w Polsce. Większość hoteli składa się
z budynku głównego oraz innych budynków należących do kompleksu. Organizator nie ma wpływu na to, w której części obiektu
będą kwaterowani Klienci. Leży to wyłącznie w gestii hotelu i uwarunkowane jest ilością wolnych pokoi oraz miejsca ich usytuowania.

Dodatkowe życzenia
Wszelkie związane z zakwaterowaniem prośby Klientów o dodatkowe świadczenia wykraczające poza Umowę, Organizator kieruje
bezpośrednio do hotelu. Zastrzegamy jednak, iż świadczeń tych
nie można egzekwować na miejscu jako gwarantowanych, a jedynie jako opcjonalne, wykonywane w miarę możliwości hotelu.
Jeżeli mają Państwo specjalne życzenia dotyczące dodatkowych
usług hotelowych tj. pokój z widokiem na morze, pokoje obok siebie, niskie/wysokie piętro, kwiaty w pokoju, usługi dla nowożeńców, urodziny, rocznice, indywidualny transfer, itp. należy je zgłosić przed zawarciem Umowy i dokonaniem rezerwacji. Notatka na
voucherze hotelowym np. „Just married”, „Honey moon”, „Pokoje
obok siebie” itp. nie gwarantuje spełnienia wskazanej usługi, gdyż
jest ona traktowana jako prośba. Jeżeli hotel przewiduje takie usługi, zostaną one zrealizowane za dodatkową opłatą. W przeciwnym
wypadku usługi te będą traktowane jako prośby dodatkowe niewiążące Organizatora, zrealizowane w miarę możliwości hotelu.
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Dla Państwa wygody proponujemy w katalogu ikony graficzne, które
ułatwią wybór hotelu zgodnie z Państwa potrzebami.
a) 1 DZIECKO/2 DZIECI POBYT GRATIS – przy opisach hoteli znajdują się informacje ,,1 dziecko/2 dzieci pobyt gratis’’. W hotelach oznaczonych taką informacją dziecko, w określonym wieku, podróżujące z minimum dwoma pełnopłatnymi osobami,
otrzymuje świadczenia hotelowe gratis. Ponosi tylko koszt biletu lotniczego i ubezpieczenia.
a) PRZY PLAŻY – obiekt hotelowy położony bezpośrednio przy
plaży. W zależności od położenia budynków i pokoi odległość
do plaży może być różna.
a) ZJEŻDŻALNIE – na terenie obiektu znajduje się min. jedna zjeżdżalnia wodna. Godziny otwarcia oraz zasady korzystania ustalane są przez hotel.
a) WIFI GRATIS – hotel oferuje możliwość skorzystania z darmowego Internetu bezprzewodowego na terenie obiektu, najczęściej w wyznaczonych miejscach.
a) LUNAPARK – na terenie obiektu znajduje się miejsce, na którym mogą być zainstalowane urządzenia rekreacyjne, takie jak
karuzela, kolejka, diabelski młyn, beczka śmiechu, zjeżdżalnia,
huśtawka, strzelnica, trampolina i inne obiekty służące rozrywce. Przeznaczenie [dla dorosłych, dla dzieci], wielkość, ilość tych
urządzeń oraz godziny otwarcia ustala hotel i mogą różnić się
w zależności od standardu hotelu. Usługi te mogą być odpłatne.
a) POLSKIE ANIMACJE DLA DZIECI – w hotelach oznaczonych taką
ikoną w skład międzynarodowego zespołu animatorów wchodzi
minimum jeden polskojęzyczny animator dostępny w wyznaczonych terminach (szczegóły znajdują się w opisie hotelu na
www.wezyrholidays.pl).
a) NIEPEŁNOSPRAWNI – obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pokoje z szerokimi drzwiami, dostosowaną łazienką, podjazdy na terenie hotelu itp.

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Turystycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl

Klimatyzacja
Informacje na temat klimatyzacji znajdą Państwo w każdym opisie
hotelu. W większości hoteli klimatyzacja jest sterowana centralnie
i działa w określonych godzinach, ustalonych przez właściciela
hotelu. Nie musi działać 24h na dobę. Czas działania klimatyzacji
uzależniony jest od warunków atmosferycznych, pory roku i wewnętrznych ustaleń hotelu.

Wyżywienie
W zgodzie z zawartą Umową w trakcie pobytu otrzymują Państwo
opcje typu OB, BB, HB, FB, All inclusive lub Ultra All inclusive szczegółowo opisane poniżej. W każdym z krajów istnieją inne zwyczaje
żywieniowe. Zwyczajowo podaje się potrawy kuchni międzynarodowej wzbogacone o miejscowe specjały.
Szczegóły opcji wyżywienia: Szczegóły opcji wyżywienia:
a) ONLY BED (OB) – wyżywienie we własnym zakresie.
b) BED & BREAKFAST (BB) – śniadanie w formie bufetu lub kontynentalne.

Bezpieczeństwo
Informujemy Państwa, podróżujących za granicę, o obowiązku zapoznania się przed
podpisaniem Umowy z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dziale Informacje konsularne pod adresem:
www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/
Prosimy też o zapoznanie się przed podpisaniem Umowy z informacjami
zamieszczonymi na stronie internetowej nt. aktualnych zagrożeń oraz ewentualnych wymaganych szczepień ochronnych lub profilaktyki antymalarycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego http://www.gis.gov.pl. Klient podpisując
Umowę potwierdza znajomość powyższych komunikatów.

c) HALF BOARD (HB) – śniadanie i kolacja w formie bufetu lub serwowane, napoje bezalkoholowe tylko do śniadania.
d) HALF BOARD PLUS (HB+) – śniadanie i kolacja w formie bufetu
lub serwowane, napoje bezalkoholowe do śniadania i kolacji.
e) FULL BOARD (FB) – śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu
lub serwowane, napoje bezalkoholowe tylko do śniadania.
f) FULL BOARD PLUS (FB+) – śniadanie, obiad i kolacja w formie
bufetu lub serwowane, napoje bezalkoholowe do śniadania, do
obiadu i kolacji podawane są bezpłatnie wino stołowe, piwo
i napoje bezalkoholowe.
g) ALL INCLUSIVE – W hotelach z informacją All Inclusive (AI)
w cenę wliczone są posiłki, napoje i dodatkowe atrakcje sportowe i animacyjne. W większości hoteli system ten nie zawiera: napoi importowanych, soków ze świeżych owoców, lodów,
kawy po turecku, cappuccino, espresso, napoi energetycznych
oraz napoi serwowanych w butelkach. Prosimy zwrócić uwagę, że to co wchodzi w skład opcji All Inclusive jest uwarunkowane standardem hotelu i jest ujęte w opisie hotelu. Może być
różnie oznaczone np. Snack All Inclusive, All Inclusive Soft itp.
Godziny All Inclusive podane w nawiasach dotyczą serwowania
bezpłatnych napoi (zwłaszcza alkoholi), zaś posiłki serwowane
są w godzinach wyznaczonych przez hotel. W hotelach istnieje
zakaz wnoszenia z zewnątrz żywności i napoi.
h) ULTRA ALL INCLUSIVE – jest to rozbudowany system All Inclusive występujący, w zależności od destynacji, w różnych nazwach
[np. Gold, Premium, Premier, Super itp.]. Najczęściej zawiera dodatkowe przekąski pomiędzy głównymi posiłkami, wybrane napoje importowane, lody, a w niektórych hotelach również soki
ze świeżych owoców. System Ultra All Inclusive nie zawiera napoi energetycznych i napoi serwowanych w butelkach. Dokładny opis Ultra All Inclusive znajduje się w opisach hoteli. Godziny Ultra All Inclusive podane w nawiasach dotyczą serwowania
bezpłatnych napoi (zwłaszcza alkoholi). Ponadto wszystkie posiłki w hotelach serwowane są w określonych godzinach zgodnie
z konceptem hotelu. W hotelach istnieje zakaz wnoszenia z zewnątrz żywności i napoi. Wszelkiego rodzaju opcje All Inclusive
obejmują tylko świadczenia hotelowe, wyłączając przelot samolotem, transfery oraz wycieczki fakultatywne, zakupy w lokalnych sklepach i korzystanie z transportu publicznego. Godziny,
miejsca oraz zakres usług wchodzących w wszelkiego rodzaju
All inclusive, w szczególności godziny i miejsca serwowania posiłków i napoi dostępne są w każdej recepcji hotelowej. Prosimy
zapoznać się z nimi w recepcji podczas kwaterowania w hotelu.

Szczegółowe informacje o konkretnym hotelu,
rodzaje pokoi, pozycje płatne i bezpłatne w obiekcie,
godziny posiłków oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Rozrywki i usługi w hotelach
Większość hoteli przygotowuje ofertę rozrywek. Ponieważ spotykają się w nich ludzie z różnych krajów, programy mogą być
prowadzone w różnych językach. Najczęściej są to języki obce
używane powszechnie w branży turystycznej: angielski, rosyjski,
niemiecki, francuski i hiszpański. Rodzaj programów animacyjnych
oraz ich częstotliwość uzależniona jest od standardu hotelu, ilości
chętnych uczestników oraz pory roku.

Plaża, słońce, zjeżdżalnie, Aquapark – woda
Dokładne informacje na temat plaż znajdują się w opisach poszczególnych hoteli. Ze względu na przypływy i odpływy morza
należy brać pod uwagę zróżnicowanie dna morskiego przy plaży.
Sugerujemy zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie ochronne do
chodzenia po plaży i pływania. Ze względu na duże nasłonecznienie i wysokie temperatury zalecamy zabranie ze sobą kremów do
opalania z filtrem UV, a także okularów przeciwsłonecznych oraz
nakryć głowy bowiem w wyniku przegrzania mogą Państwo ulec
udarowi. Zalecamy również pić dużo płynów aby uzupełnić niedobór wody w organizmie.

W związku z występującymi na świecie licznymi przypadkami rozprzestrzeniania się tropikalnych chorób, uprzejmie informujemy, że
wszyscy wyjeżdżający za granicę zobowiązani są do zapoznania
się z informacjami nt. aktualnych zagrożeń oraz ewentualnych wymaganych szczepień ochronnych lub profilaktyki antymalarycznej.
Aktualne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej
Głównego Inspektoratu Sanitarnego http://www.gis.gov.pl.
Większość lekarstw znajdą Państwo w aptekach. Warto jednak znać
ich skład chemiczny, ponieważ lekarstwa występują zazwyczaj pod
innymi nazwami niż w Polsce. Radzimy Państwu przed wyjazdem
zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze lekarstwa, które mogą okazać
się niezbędne przy problemach zdrowotnych.

Wycieczki fakultatywne
Programy wycieczek fakultatywnych są orientacyjne i mogą ulec
zmianie. Szczegółowe propozycje oraz inne informacje na temat
wycieczek fakultatywnych przedstawi Państwu rezydent lub przedstawiciel Organizatora na spotkaniu informacyjnym. Sposób realizacji wycieczek może być uzależniony od sytuacji politycznej lub
warunków atmosferycznych, a także mając na uwadze ilość osób
zainteresowanych uczestnictwem, w takiej sytuacji zastrzegamy możliwość zmian w programach lub ich odwołanie. Prosimy
zwracać uwagę na rejony, z których realizowane są poszczególne
wycieczki fakultatywne. Szczegółowe propozycje oraz inne informacje na temat wycieczek fakultatywnych przedstawi Państwu rezydent lub przedstawiciel Organizatora.

Przed sezonem i po sezonie
Często zdarza się, iż w różnych okresach może dojść do ograniczeń w infrastrukturze hotelowej, spowodowanych mniejszą ilością gości w tym czasie wypoczywających, pogodą, porą roku.
Mogą być również prowadzone prace remontowe, a także nie będzie odbywać się część animacji. W momencie niskiego obłożenia wyżywienie również może odbiegać od opisu katalogowego.
Część restauracji, barów, basenów może być zamknięta, a restauracje bufetowe mogą działać ze stałym menu.
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Usługi medyczne i ubezpieczenie
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Turcja
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Aquafun gwarantowany :-)
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urcja to niesamowita mieszanka orientu z kulturą europejską. Ale to co przyciąga najbardziej to bajeczne
plaże ze złocistym piaskiem obmywane przez krystaliczne wody czterech mórz. Z myślą o najmłodszych
przy hotelach powstały wspaniałe aquaparki z brodzikami,
sztucznymi wodospadami i zjeżdżalniami.
Nie zapomniano też o placach zabaw, a nawet lunaparkach.
Także ci, którzy lubią odrobinę adrenaliny, nie będą się w Turcji
nudzić. Można tu nurkować w morzu, spłynąć pontonem rwącą górską rzeką czy pojechać jeepem na safari. Miłośnicy historii
mogą zwiedzać starożytne miasta: Efez, Troję i Milet. Turcja to także
pyszna orientalna kuchnia i gościnni gospodarze.
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MORZE ŚRÓDZIEMNE

Turcja zachwyca

DOBRZE WIEDZIEĆ

Intrygujące miasta Orientu
STAMBUŁ to miasto leżące na dwóch kontynentach,
a przy tym ogromne – mieszka tu 12 mln ludzi. Warto
zwiedzić baśniowy pałac Topkapi, w którym jedno z pomieszczeń kuchennych to... chałwiarnia. Trzeba zobaczyć
też Kryty Bazar z setkami sklepów, restauracji, warsztatów
i meczetów. A także podziemną bizantyjską cysternę na
wodę, która przypomina pałacową komnatę (jej sklepienie wsparte jest na 336 marmurowych kolumnach) oraz
meczet Hagia Sophia. No i w końcu tu mieszka konstantynopolitańczykowianeczka, bo Stambuł to dawny Konstantynopol.
MILET, DIDIM, PRIENE – starożytne miasta jońskie.
W Milecie znajduje się antyczny teatr, który mógł pomieścić 15 tys. widzów. W Didimie trzeba zobaczyć
świątynię Apollina jedną z największych budowli sakralnych na świecie.

Czas: + 1 godz. w stosunku do czasu polskiego
Wiza: dla obywateli polskich konieczne jest posiadanie wizy tureckiej. Paszport musi być ważny
co najmniej 6 miesięcy od daty przylotua
Przelot z Polski: ok. 3 godzin
Język: turecki, ale w popularnych miejscach
turystycznych „obowiązujący” jest angielski
Waluta: lokalną walutą są liry tureckie. Warto
zabrać ze sobą dolary lub euro, ponieważ
powszechnie można dokonywać płatności
w tych walutach
Religia: oficjalnie Turcja jest państwem świeckim, ale 99% Turków wyznaje islam

Dwa kontynenty

Kobierce i stroje

Cieśnina Bosfor oddziela Europę od Azji. Nad tym wąskim przesmykiem biegną dwa mosty. Niebo nad cieśniną jest również zatłoczone, ponieważ biegnie tędy
szlak migracji ptaków podróżujących między Europą
a Afryką, m.in. naszych bocianów.

Już w XVI wieku Polacy cenili sobie wyroby tureckiego
rzemiosła: broń, uprzęże i tkaniny. Ówczesna moda turecka miała duży wpływ na stroje szlacheckie, a w polskich haftach można znaleźć motywy zaczerpnięte
z kobierców tureckich i perskich.
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Tureckie przysłowie mówi:
Aby poznać człowieka, trzeba zostać
jego towarzyszem podróży.

KSIĘŻYCOWY KR

AJOBRAZ

Kapadocja to bajkowa kraina z fantastycznym formami skalnymi, tworzącymi księżycowy krajobraz. Do ich powstania
przyczynił się wybuch wulkanu. Kiedyś tereny te były gęsto
zaludnione. Ludzie urządzali tu swe domostwa i świątynie,
żłobiąc w miękkich skałach kopuły, łuki i kolumny. Dziś Kapadocję można bardzo wygodnie zwiedzić – balonem.

Najfajniejszą pamiątką
będzie zawieszka
z symbolem szczęścia

INTRYGUJĄCA METROPOLIA
Stambuł – leży po dwóch stronach cieśniny Bosfor. Sam Leonardo da Vinci zaprojektował most nad
tą cieśniną, który łączyłby Europę z Azją. Most według projektu Leonarda da Vinci nigdy nie powstał,
ale obecnie nad cieśniną przechodzą dwa mosty
i wiele osób przemieszcza się codziennie między
dwoma kontynentami.
Kiedyś kamień tysiącletni na placu Sultanahmet
w Stambule był zerowym punktem południkowym
świata.
W Stambule znajduje się historyczny budynek
stacji kolejowej Sirkeci, gdzie ostatnią stację miał
słynny Orient Express kursujący pomiędzy Paryżem
a Stambułem w latach 1883–1977 roku.
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zwana Okiem Proroka

Pamiątek czar
Dla dzieci najlepszą pamiątką
będzie breloczek Oko Proroka.
Łasuchów warto obdarować chałwą z pistacjami lub słodką baklavą. Dla
dorosłych najlepsze pamiątki z Turcji to piękna ceramika,
tradycyjne miedziane dzbanuszki do kawy i orientalne
przyprawy. Nie sposób też przejść obojętnie obok tureckiej biżuterii, która mieni się bogactwem kolorów i różnorodnością kształtów. Warto zwrócić na nią uwagę, zwłaszcza, że w Turcji złoto i srebro są zdecydowanie tańsze niż
w Europie.
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Rodzina to podstawa

Kawa czy herbata?

Dla Turków rodzina jest ogromnie ważna. W gronie rodzinnym spędza się wiele czasu, a wszyscy członkowie rodziny traktowani są z szacunkiem. Turcy
są także bardzo uprzejmi i gościnni.
Zgodnie z obyczajem do tureckiego
domu wchodzi się bez butów należy zostawić je przed drzwiami
wejściowymi.

Myślicie pewnie, że w Turcji pije się przede wszystkim
kawę, i to po turecku? Dawniej, kiedy tureckie imperium
rozciągało się aż po Arabię, gdzie na terenie Jemenu
uprawiano ponoć najlepszą kawę, rzeczywiście tak było.
Wedle legendy pierwszą wiedeńską kawiarnię mieli założyć Polacy, którzy zdobyli pewną ilość ziaren
kawy w obozie tureckim podczas bitwy pod Wiedniem w 1683 roku. Dziś najpopularniejszym gorącym
napojem w Turcji jest jednak herbata, podawana
w szklaneczkach o kształcie tulipana, z dużą ilością cukru, mocna, gorąca i aromatyczna. Natomiast
prawdziwą kawę po turecku zaparza się inaczej niż
w Polsce, kilka razy podgrzewając ją z wodą i cukrem w małych metalowych tygielkach.

SZCZYPTA HISTORII
Najstarsze polskie przewodniki po
Stambule pochodzą z XVI wieku.
Imperium osmańskie nie uznało
rozbiorów Polski, dlatego trafiło tu
wielu Polaków, którzy chcieli walczyć
o niepodległość ojczyzny. Śladami po owych
czasach jest polska wieś Adampol, założona przez
księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w XIX wieku.
Polskie tradycje są tam do dziś bardzo silne.
W Stambule działa Muzeum Adama Mickiewicza,
który w Turcji spędził ostatnie lata życia.

TO ZACHWYCI
I DUŻYCH I MAŁYCH
DELFINARIA. W Turcji w wielu miejscach można
pływać z delfinami. Dla dzieci atrakcją będzie wizyta
w delfinarium w Alanyi oraz w akwarium w Antalyi,
gdzie znajduje się niezwykły podwodny ogród
zoologiczny.
CUDA NATURY, jak choćby Pamukkale. Ciepła woda
wydobywa się na powierzchnię ze źródeł termalnych
tworząc naturalne kąpielisko. Malownicze wapienne
tarasy można nie tylko podziwiać z daleka, ale także
brodzić w nich na bosaka. Warto także zafundować
sobie kąpiel w pięknym antycznym basenie.
Zanurzenie się w cieplutkiej, pełnej bąbelków wodzie
to niezapomniane przeżycie.
GÓRA ARARAT. Wygasły wulkan, którego szczyt
pokrywa śnieg. To właśnie tu miała osiąść biblijna
Arka Noego.
STAROŻYTNE MIASTA. Wiele antycznych miast
znanych z historii i literatury znajduje się w Turcji:
Troja opisana w „Iliadzie” Homera, Milet, skąd
pochodziło wielu filozofów i matematyków i Efez –
ojczyzna greckiego filozofa Heraklita.

Ć
TURCJA PALCE LIZA
Dzieci chętnie pałaszują pyszne tureckie GOZLEME z cienkiego ciasta faszerowane różnymi nadzieniami. Warto
spróbować także placków z farszami wyglądem i smakiem
przypominających pizzę. Ciekawe dania to KÖFTE, czyli
aromatyczne pulpeciki oraz kebab, przyrządzany tu na wiele sposobów. Orientalne przyprawy nadają tym tureckim
potrawom niepowtarzalny smak.
Pragnienie świetnie gasi AYRAN, czyli orzeźwiający napój
z jogurtu naturalnego z wodą i szczyptą soli.
Dzieci powinny też skosztować gęstego słodkiego tureckiego budyniu, chałwy, pudrowych galaretek zwanych LOKUM oraz PISMANIYE, czyli szybko rozpuszczającego się
w buzi przysmaku przypominającego zwiniętą w kłębek
cukrową watę. Pewnie spotkacie też ulicznego sprzedawcę tureckich lodów o nazwie DONDURMA. Mają oryginalną konsystencję (są gęste i ciągnące), a przy tym topią się
wolniej niż nasze.

WIESZ , ŻE MÓWIS

Z PO TURECKU?

Na przykład wyrazy torba, dywan, bohater i palto
nasi przodkowie zapożyczyli od Turków.

PRZYDATNE SŁÓWKA
Evet (czyt. ewet) – Tak
Hayir (czyt. hajir) – Nie
Tesekkürler (czyt. teszekurler) – Dziękuję!
Iyi günler! (czyt. iji gunler) – Dzień dobry!
Iyi aksamlar! (czyt. iji akszamlar) – Dobry wieczór!
Merhaba! – Cześć!
Affedersiniz (czyt. affedersiniz) – Przepraszam;
proszę mi wybaczyć.
…nerede? (czyt. nerde) – Gdzie jest...
Bu kaç para? (czyt. bu kacz para) – Ile to kosztuje?

Tureckim słodkościom nie sposób się oprzeć
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Rodzina
kocha Turcję
z wzajemnością.
RODZINA, DZIECI, TRADYCJA – NAJWIĘKSZA ŚWIĘTOŚĆ
W Turcji rodzina jest największą wartością i świętością. Zawsze
było tu dużo dzieci, bo jak mówią „dzieci są owocami domu”.
Ukochanie Turcji do rodziny bezpośrednio przekłada się nawet na
jej różnorodne, wyszukane i wyjątkowe propozycje rodzinnych
wakacji. Tutaj rodzina znajdzie wszystko, dlatego to właśnie Turcja jest królową rodzinnych wakacji

ja

h Turc
10 powodów, dla któryc

jest liderem

w rozpieszczaniu
1. BOGACTWO ALL INCLUSIVE 24h

Różnorodna i bardzo smaczna kuchnia regionalna, ale i smaki
z całego świata dostępne często non stop.

2. HOTELE DLA KAŻDEGO, OD 3* DO DELUXE!

Adaland Aquapark

Mniej wymagający, lubiący ciszę i spokój znajdą dla siebie małe
hotel bez rwetesu i głośnych animacji. Dla tych, którzy cenią
sobie luksus, komfort, wygodę przygotowane są wysokiej klasy
resorty, z prywatnymi basenami a nawet concierge.

3. WIELKIE BASENY W ŚRODKU LASU

Rodzinne hotele w Turcji to często piękne, rozległe resorty,
pełne zieleni, palm i kwiatów tworzących zadbane ogrody
nawet sosnowe i piniowe lasy. I tu właśnie wiją się całe
kompleksy basenowe, najróżniejszej wielkości i głębokości,
od małych brodzików po olimpijskie i fantazyjne.

4. MODA I POGODA NA AQUAPARKI

5. NA SPORTOWO

Turcja to również miliony możliwości uprawiania sportów.
I tych przyziemnych, typu fitness, piłka nożna, golf czy tenis.
Ale przede wszystkim różnorodność sportów wodnych dostępnych w samych hotelach i na plaży.

6. BŁOGI HAMAM

Przyjemność wyjątkowa. Kąpiel w pianie na marmurowym
stole oraz peeling całego ciała po czym otuleni w ręcznik
wypijecie ciepłą herbatę. Niesamowity relaks!

Sand Land Antalya

Turcja zawłaszcza tytuł najlepszej na rodzinne wakacje. A dla rodzin baseny to już zwyczajność. Dlatego hotele prześcigają się
w pomysłach jak uatrakcyjnić wodne szaleństwo proponując to
nowe, bardziej bajkowe i fantazyjne aquaparki. Szaleją tu nie
tylko dzieci.

Fot. Xanadu Resort

7. BAJKOWY KIDS WORLD

Takiego świata dla dzieci jakie proponują tureckie hotele próżno szukać w innych krajach. To są często całe mini światy dziecięce, z placem zabaw, zjeżdżalniami, basenami, karuzelami,
kolejkami, kinem i mnóstwem innych atrakcji.

The Land of Legends
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Sealanya
z delfinami

Zapraszam Was
do Turcji,
to mój rodzinny
kraj.
Mikołaj z Miry

ŚWIAT POZA HOTELEM TO

FESTIWAL ATRAKCJI

9. SZLAKIEM MITÓW I LEGEND
EcoFun Adventure Kemer
Adventure Park Manavgat

8. PIRACKIE

REJSY STATKIEM

Hip Notics
Cable Park
Manavgat

Rejsy statkiem wydają się być
zwyczajne, ale w Turcji są i takie
niezwyczajne. Specjalnie dla
rodzin z dziećmi możecie wybrać
się w rejs statkiem
stylizowanym na
piracki, nawet
z kapitanem
Hakiem!
wypijecie
ciepłą herbatę.
Niesamowity relaks!

Atlantis Marmaris

Bogactwo historyczne Turcji daje ogromne
możliwości poznawania historii i legend tego
kraju. Choćby o córce Sułtana uwięzionej w wieży
Leandra, o tureckim Dedalu, o Mikołaju z Myry,
o Królu Midasie czy o górach Taurus zwanymi
Byczymi. Dzieciaki kochają legendy, warto więc
przy okazji nauczyć i wybrać się na wycieczkę
w legendarne miejsca. Na pewno lepiej zapamiętają
Turcje, nie tylko jej baseny :)

10. PARKI ROZRYWKI I ADRENALINY

Turcja dynamicznie rozwija swoje atrakcje rozrywkowe poza hotelami. Dlatego znajdziecie tu mnóstwo
propozycji jak tematyczne parki, roller coaster, parki
linowe, rwące rzeki, delfinaria i wiele innych atrakcji

DinoPark Kemer

Podwodne miasto Seapark Alanya
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WSPANIAŁE PLAŻE
I ANTYCZNE ZABYTKI

Riwiera
Turecka

Riwiera Turecka zachwyca swą różnorodnością. Krystaliczne morze, szerokie plaże
i piękne krajobrazy to doskonała sceneria dla
udanego rodzinnego urlopu. Każdy znajdzie
tu coś co lubi: kameralne uliczki starego miasta
w Antalyi, rozrywkowe noce w Alanyi, dziewiczą
przyrodę w Belek, ślady starożytności w Side czy
malownicze góry Taurus wokół Kemer.

Antalya
Minicity, czyli Park Miniatur z makietami najważniejszych tureckich zabytków. W ciągu jednego dnia
obejrzycie bazylikę Hagia Sophia, pałace Stambułu,
a także pozostałości Mauzoleum w Halikarnasie.

CA NA NUDĘ!
TU NIE MA MIE JS
CZEKAJĄ
A JAKIE ATRAKCJE
COWOŚCIACH
NA WAS W MIE JS
IE J? OTO ONE:
RIWIERY TURECK

Imponujące zabytki z czasów rzymskich i niepowtarzalny klimat starej dzielnicy.
Zapierające dech w piersiach skaliste klify oraz wodospady Kursunlu i Duden.
Antalya Aquarium – niezwykły podwodny ogród zoologiczny. W Aquarium można się też pobawić... śnieżkami! Tak – jest to możliwe w tak zwanej Strefie Śniegu).
Aqualand, jeden z największych tureckich aquaparków z fantastycznymi basenami i zjeżdżalniami oraz
delfinarium.

Side
Ruiny greckich świątyń Apollina i Ateny.
Teatr z czasów rzymskich na 15 tys.
miejsc, jeden z największych w Anatolii, w którym do dziś odbywają się
imprezy kulturalne.

Kemer
Ruiny antycznego miasta.
Delfinarium, pływanie z delfinami.

Zabytki w Side

Wpadające do morza „Bycze Góry”.

Wodny park rozrywki

Belek

Mikołaj z Myry

Baseny, zjeżdżalnie
i delfinarium.
Wspaniałe pola golfowe.
Eukaliptusowy mikroklimat

Alanya

Podwodny

Położona na przylądku forteca,
bajkowy świat
z której rozciąga się wspaniały widok
i Czerwona Wieża, na którą warto się wspiąć – to
tylko 78 schodów!
Aquapark oraz wielkie delfinarium, w którym codziennie odbywają się pokazy z delfinami i fokami
w rolach głównych.
Pełna stalaktytów i stalagmitów jaskinia Damlatas
i licząca około miliona lat jaskinia Dim.

Przyroda wokół Kemer

46

46

Urocze zatoki i porty w Marmaris

TURKUSOWE WYBRZEŻE PEŁNE ATRAKCJI

Turcja
Egejska
Wybrzeże Egejskie to jeden z najchętniej
odwiedzanych regionów. Kusi turystów
przepięknymi plażami ze złotym piaskiem,
ciepłym i turkusowym morzem, antycznymi pamiątkami i bogatą infrastrukturą hotelową. Doskonałe warunki do uprawiania sportów
przyciągają amatorów aktywnego wypoczynku,
którzy uprawiają paralotniarstwo, windsurfing
czy nurkowanie.

Marmaris
Park Delfinów nieopodal Marmaris. Można tu pływać z delfinami w ich naturalnym środowisku.
Parki Wodne Atlantis i Aqua Dream, a w nich
oczywiście wielkie baseny, wiele zjeżdżalni i wodne
place zabaw.

SZE ATRAKCJE ,
A OTO NAJCIEKAW
RORTY:
JAKIE OFERUJĄ KU

Błękitny Rejs, czyli wycieczkowy rejs stateczkiem
wzdłuż wybrzeża.
Zamek Sulejmana Wspaniałego. Rozciąga się
z niego piękny widok na miasto, a w środku jest
muzeum.

Bodrum

Jeden z najnowocześniejszych i najbardziej ekskluzywnych portów jachtowych na wybrzeżu Morza
Śródziemnego.

Zamek Świętego Piotra. Imponująca twierdza wzniesiona w XV wiek. Dzieci zainteresuje mieszczące się
tu Muzeum Archeologii Podwodnej z wrakami dawnych łodzi i pamiątkami wydobytymi z dna morza.
Aquapark Dedeman. Duży park wodny z basenem
z falami, szaloną rzeką, licznymi zjeżdżalniami, wodospadami i wodnym placem zabaw dla dzieci.

Lagunowy krajobraz w Fethiye

Pozostałości Mauzoleum
starożytnego Halikarnasu. Niegdyś był to
jeden z siedmiu cudów
antycznego świata.
Antyczny amfiteatr.
Mógł on pomieścić 12
tysięcy widzów. I wciąż
robi duże wrażenie.

Fethiye
Dolina Motyli, piękna zatoka z laguną w pobliżu
miejscowości Ölüdeniz (12 km od Fethiye), w której
można zobaczyć ok. 70 gatunków motyli.
Wąwóz Saklikent, najdłuższy i najgłębszy kanion
w Turcji. Miejscami ma 300 m wysokości! Wewnątrz
płynie rzeczka, dzieci z radością brodzą po płytkiej
wodzie.
Wykute w stromej ścianie grobowce skalne, które
powstały w VI–IV wieku p.n.e.
Kayako zwane miastem duchów (6 km od Fethiye).
Zbudowano je na miejscu starożytnego miasta
Karmylissos, zniszczonego przez trzęsienie ziemi.
Mieszkańcy opuścili je w 1923 roku.

Malownicze widoki w Bodrum
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TURCJA

WYCIECZKI FAKU

LTATYWNE

Saklikent / Tlos
Saklikent to głęboki wąwóz utworzony przez wartką rzekę. W czasie przeprawy przez wąwóz, ponad rwącą rzeką, można podziwiać strzeliste ściany skalne, wodospady
i tryskające źródła. Doradzamy zabranie nieprzemakalnego, sportowego obuwia. Następnym punktem programu
jest zwiedzanie miasta starożytnej Likii – Tlos, znane jest
jako miejsce pochodzenia mitologicznego, skrzydlatego
konia Pegaza. Do dziś zachowały się tu ruiny stadionu,
amfiteatru, akropolu oraz wykutych w skale grobowców
likijskich. To wycieczka łącząca aktywny wypoczynek
z poznawaniem historii.

Kapadocja

Efez

Księżycowe krajobrazy
Kapadocja hipnotyzuje niewiarygodną magią jest to jedno
z najpiękniejszych miejsc nie tylko w Turcji ale i na świecie.
Wycieczka z przewodnikiem, który posiada ogromną wiedzę na temat życia i kultury Turcji.
W programie wycieczki przewidziano zwiedzanie Aksaray
z podziemnym miastem. Po przyjeździe do Kapadocji ujrzycie na własne oczy baśniowy krajobraz i wyrzeźbione
formy skalne, niespotykane nigdzie indziej. Następnym
punktem programu jest Göreme – muzeum na otwartej
przestrzeni, które jest Parkiem Narodowym, zwiedzanie
zamku Uchisar oraz wieczór folklorystyczny Turecka Noc.
Drugi dzień rozpoczyna się od wizyty w Dolinie Camel,
następnie odwiedziny sklepu garncarskiego w Avanos,
Dolina Pasabag, Pigeon i Muzeum Mevlana w Konya.

Z wizytą w antycznym miejscu
Efez jest jednym z najlepiej zachowanych miast antycznych. Miasto wzniesione na cześć bogini Artemidy, której
ogromna świątynia uchodziła za jeden z siedmiu cudów
starożytnego świata. Możemy tu podziwiać ruiny starożytnego amfiteatru, gimnazjum, agory, świętej drogi, biblioteki Celsusa, licznych świątyń i łaźni. W pobliskiej miejscowości Selçuk znajduje się bizantyjska cytadela, meczet Işa
Bey’a z XIV w. oraz bazylika św. Jana pochodząca z VI w.,
która prawdopodobnie wzniesiona została na grobie apostoła. Podczas wycieczki odwiedzicie Państwo również
Dom Maryi Dziewicy - Meryemana, w którym według legendy spędziła ostatnie 11 lat swego życia.

Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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Izrael

Jerozolima miasto trzech religii

Pamukkale

Jerozolima nazywana jest Miastem Światła. Niespotykana nigdzie indziej mieszanka kultur, narodowości i religii,
gdzie judaizm, chrześcijaństwo i islam przenikają się nawzajem. Punktem kulminacyjnym jest zwiedzanie Jerozolimy, ze Starym Miastem u bram Syjonu, Grobem Świętym, Gajem Oliwnym w Ogrójcu oraz Betlejem miejscem
narodzin Jezusa Chrystusa. W programie przewidziano
wizytę w Bazylice Grobu Pańskiego, Drogę Krzyżową
i Ścianę Płaczu. Kolejnym punktem będzie wycieczka nad
Morze Martwe, które położone jest 422 m poniżej poziomu morza, gdzie będzie możliwość skorzystania z kąpieli
w błocie.

Kraina Naturalnej Bieli
Tureckie przysłowie głosi, że kto nie widział Pamukkale ten nie widział Turcji. Wypływająca ze wzgórza ciepła
woda, bogata w związki wapnia i dwutlenku węgla utworzyła przez wieki wspaniałe, białe tarasy, a na nich oczka
wodne. Dzięki niezwykłej scenerii i leczniczym właściwościom wód „Bawełniana Twierdza” zyskała sławę już
ponad 2000 lat temu. Podczas wycieczki zwiedzą Państwo ruiny starożytnego miasta Hierapolis z amfiteatrem
oraz wapienne tarasy wpisane na listę UNESCO. W czasie
wolnym będzie również okazja zażyć kąpieli w słynnych
basenach Kleopatry. W programie zaplanowano także
zwiedzanie fabryki włókienniczej i winiarnię.

Dalyan /Kaunos
Dalyan to nazwa wioski, niedaleko której natura wytworzyła siarkowe błota i źródła gorącej wody o właściwościach leczniczych. Płynąc rzeką Dalyan, która łączy jezioro Köyceğiz z Morzem Śródziemnym, docieramy do
przepięknej, piaszczystej plaży Iztuzu, przy której będą
mieli Państwo okazję zatrzymać się na kąpiel i opalanie.
Od maja do sierpnia żółwie morskie Caretta-Caretta –
będące pod całkowitą ochroną – składają na plaży jaja.
W czasie rejsu można podziwiać grobowce lilkijskie wykute w skałach w IV w p.n.e. W położonym na wzgórzu mieście można obejrzeć ruiny otoczonego murami akropolu,
teatr starożytny dla 1500 widzów, ruiny świątyń, agory,
łaźni rzymskiej oraz portu.

Rejs Na Wyspę Kleopatry
Wyspa Kleopatry miała być miejscem spotkań egipskiej
Królowej z jej kochankiem, Markiem Antoniuszem. Biały piasek, z którego znana jest wyspa, miał być sprowadzony, na rozkaz Kleopatry, aż z Egiptu. Królowa chciała
stworzyć tu swój własny raj. Według innej legendy, to
Marek Antoniusz sprowadził piasek dla swojej ukochanej.
Prawda jest równie niezwykła – piasek powstawał przez
miliony lat z kruszących się, wyrzuconych przez morze
muszli. Obecnie ten niespotykany piasek jest pod ochroną. Romantyczną atmosferę wyspy tworzą również ciche
zatoczki, skaliste wybrzeże, tajemnicze jaskinie i piękne
widoki. Wyspa oferuje też możliwość zwiedzenia ruin antycznego miasta oraz amfiteatru. W czasie rejsu przewidziana jest tez przerwa na kąpiel w turkusowych wodach
Morza Egejskiego.
Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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Priene - Milet – Didim
Trzy znane z historii starożytnej miasta, położone pomiędzy wybrzeżem Morza Egejskiego, górami Taurus a zakolami słynnej rzeki Meander, stanowią dziś wielką atrakcję
regionu.
Didim w starożytności liczyło się bardziej jako ośrodek religijny niż polityczny. Znajdująca się tu świątynia Apolla była
największą grecką świątynią w Anatolii. Potężny gmach
otaczało 120 kolumn, a jego zewnętrzne ściany miały wysokość 25 m. W świątyni mieściła się wyrocznia - najstarsze zapisane przepowiednie pochodzą z VI w. p.n.e.
Milet - najważniejsze miasto Ligii Jońskiej. Dzięki korzystnemu położeniu i przedsiębiorczym mieszkańcom stał się
nie tylko najbogatszym ośrodkiem handlu, ale również centrum życia intelektualnego. W IV w.
p.n.e. Milet był ośrodkiem jońskiej szkoły
filozoficznej. Podczas wycieczki będą
mogli Państwo podziwiać ruiny miasta z hellenistycznym teatrem dla 15
tys. widzów, sanktuarium Apollina
Delfiniosa, łaźnie Faustyny, nimfeum i bouleuterion.
Priene – antyczny port grecki, którego plan oparty został na siatce
ulic ułożonych równolegle i prostopadle, z centrum na agorze leżącej
w samym środku. Najważniejszymi
zabytkiem miasta jest świątynia Ateny,
która przez ponad 200 lat była ideałem
architektury jońskiej.

Kolej Linowa
Wycieczka ta jest okazją by wjechać koleją linową na najwyższy szczyt Thatali 2365 m n.p.m. aby zobaczyć wspaniałe widoki rejonu Kemer.

DLA CAŁEJ RODZ

INY

Aquarium w Antalyi
Inspirująca wizyta w Aquarium w Antalyi, gdzie zobaczycie setki różnych rodzajów morskich stworzeń w najdłuższym na świecie tunelu.

Discovery Park
Pierwszy i największy turecki park tematyczny oferuje
mnóstwo rozrywki zarówno dzieciom jak i dorosłym. Park
podzielony jest na 7 jednostek, a jego niesamowita atmosfera sprawi, że przeżyjecie Państwo niezapomniany
dzień. Przewidziano wizytę w Zoo, Dinoparku,
Terrarium i Parku z Kreskówkami. W Parku
będzie także okazja do zobaczenia modeli
20 dinozaurów, a także żywego lwa, tygrysa, krokodyla, afrykańskiego pingwina
i surykatkę.

Park Wodny

Wspaniały Aquafun dla dzieci!
To miejsce przygotowane z myślą
o dzieciach, wyposażone w specjalne baseny ze zjeżdżalniami.
Na terenie parku znajduje się 9 basenów,
w których można zobaczyć wiele rodzajów ryb,
takich jak: pokolce królewskie, heniochus diphreutes,
pyszczaki hełmiaste, pyszczaki żółte, pielęgnice miodowe, cierniooczki długonose, żółtaczki indyjskie, naskalniki dickfelda, ustniczki cesarskie, motylowce, skrzypłocze, szczeliniowce leleupa, garbiki, idolki mauretańskie
czy naso. Baseny położone są na różnej wysokości, od
1–1,5m aż do basenów 4 do 6 metrowych. Na terenie parku jest również basen z rekinami z możliwością pływania
w bezpiecznej klatce, a także rzeka z 3 wodospadami,
gdzie możecie pływać bez towarzystwa ryb.

Delfinarium
Podczas wizyty w delfinarium podziwiać można popisy
lwów morskich i występy delfinów. Ich zdolności wywierają niezapomniane wrażenia oraz szczery podziw. Wizytę
w delfinarium można połączyć z zabawą w aqualandzie.

Rodos
45 minut od Marmaris znajduje się grecka wyspa Rodos, ze stolicą w mieście o tej samej nazwie. W porcie
Mandraki stał niegdyś jeden z siedmiu cudów świata Kolos Rodyjski. Dzisiaj miasto łączy historię ze współczesnością.
Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.

50

50

AKTYWNIE

Rafting Region Marmaris

Piękne krajobrazy i wodne szaleństwo
w jednym
Spływ odbywa się 8–10 osobowymi pontonami. W czasie ekscytującego spływu rzeką Dalaman Cayi, można
cieszyć się wodą, pięknem natury oraz poczuć przypływ
adrenaliny.

Rafting

Połączenie wspaniałej zabawy i piękna natury!
Spływ odbywa się w łodziach 8-10 osobowych i jest okazją do prawdziwej frajdy i podziwiania piękna natury Kanionu Koprulu. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z kajaku dla dwóch osób.

REL AX
Nurkowanie
Aby zobaczyć piękno podwodnego świata koniecznie należy zanurkować. Wycieczka dedykowana dla profesjonalistów, jak i amatorów. Podczas 6 godzinnego rejsu przewidziane są dwa zejścia pod wodę. Ci z Państwa, którzy
nie będą chcieli nurkować, mogą w tym czasie popływać
w maskach z rurką. Podczas całej wycieczki można będzie podziwiać piękno tureckiego wybrzeża, opalać się
i pływać. Na koniec rejsu rozdane zostaną pamiątkowe
dyplomy dla wszystkich, którzy nurkowali.

Łaźnia turecka – wizyta w SPA
Po wyjściu z hamamu poczujecie się jak nowo narodzeni! Charakterystyczną cechą łaźni tureckiej jest wysoka
temperatura. W środku ozdobionej marmurem sali znajduje się marmurowy podgrzewany od środka podest, na
którym wykonywane są masaże. Na ścianach znajdują
się kurki z zimną i ciepłą wodą do polewania ciała oraz
marmurowa podgrzewana ława do siedzenia. Dodatkową
atrakcją tej wycieczki jest możliwość skorzystania z masażu w pianie, wykonywanego przez profesjonalnych masażystów. Obok głównej sali znajduje się sauna, a także
basen i jacuzzi.

Quad safari
Wycieczka dla osób lubiących ryzykowne i egzotyczne
przygody, wspaniała okazja do zobaczenia zupełnie innego oblicza Turcji. Jeep safari odbywa się w górach Taurus na wysokości dochodzącej niekiedy do 1300 m n.p.m.
Cała trasa ma długość 100 -150 km zwykle w grupach
od 5 do 10 jeepów, każdy z 4 osobami. Po drodze przewidziany jest postój w wiosce, gdzie można poznać codzienne życie jej mieszkańców.

Piknik z łowieniem ryb
Turcja to raj dla wędkarzy. Zawdzięcza to wyjątkowo hojnej naturze, czystej wodzie i obfitości różnorodnych ryb.
Może właśnie tutaj uda się Państwu schwytać największą
rybę w życiu! Nie warto tracić takiej szansy!
Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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Antalya

Kedriye

RIWIERA TURECKA

Belek

ANTALYA

Lara

Kundu

Sentido
Turan Prince

Titanic Beach Lara
Xanadu Resort
Limak Lara

Beldibi

Crystal
Waterworld

Royal Holiday

Sherwood Breezes
Gural Premier Belek
Susesi Luxury
Ela Quality
Otium Life

Göynük
Sherwood Club Kemer

Kemer

MORZE ŚRÓDZIEMNE

Limak Limra
Simena Sun Club

Kiriş

Çamyuva

X

X

2-15 lat

2-15 lat

57

EFTALIA VILLAGE

5

X

X

X

2-15 lat

2-15 lat

58

EFTALIA MARIN

5

X

X

X

2-15 lat

2-15 lat

59

EFTALIA SPLASH

5

X

X

X

2-15 lat

2-15 lat

60

UTOPIA WORLD DELUXE

5

X

X

X

2-14 lat

WI-FI GRATIS

X

ZJEŻDŻALNIE

5

PRZY PLAŻY

EFTALIA AQUA

ALL INCLUSIVE

PARK WODNY EFTALIA ISLAND

56

POLSKIE
ANIMACJE

54

STANDARD

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

Gural Premier Tekirova

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

Tekirova

X

X

X

X

LISTA HOTELI – RIWIERA TURECKA
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62

MUKARNAS SPA

5

X

X

X

X

2-13 lat

64

QUATTRO BEACH SPA & RESORT

5

X

X

X

X

2-12 lat

66

XAFIRA DELUXE

5

X

X

X

2-13 lat

67

SEALIFE BUKET

5

X

X

X

2-13 lat

68

OTIUM ECO CLUB

5

X

X

X

2-12 lat

70

OTIUM SEVEN SEAS

5

X

X

X

X

2-12 lat

72

TURAN PRINCE WORLD

5

X

X

X

X

2-6 lat

74

CLUB SIDE COAST

5

X

X

X

2-13 lat

76

DIAMOND PREMIUM

5

X

X

X

2-13 lat

52

X

Manavgat

Side

Diamond Premium

Club Side Coast

Turan Prince World

Okurcalar
Otium Eco Club
Otium Seven Seas

Mukarnas Spa

Avsallar

Sealife Buket

Konakli
Quattro Beach Spa & Resort

Alanya

Xafira Deluxe
Park Wodny Eftalia Island
Eftalia Splash
Eftalia Aqua
Eftalia Marin
Eftalia Village

Utopia
World Deluxe

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

WI-FI GRATIS

ZJEŻDŻALNIE

PRZY PLAŻY

ALL INCLUSIVE

POLSKIE
ANIMACJE

STANDARD

GAZIPAŞA - ALANYA AIRPORT

LISTA HOTELI – RIWIERA TURECKA
77

SENTIDO TURAN PRINCE

5

X

X

X

X

2-12 lat

78

XANADU RESORT

5

X

X

X

X

2-12 lat

80

GURAL PREMIER BELEK

5

X

X

X

X

2-12 lat

81

SUSESI LUXURY

5

X

X

X

X

2-7 lat

82

ELA QUALITY

5

X

X

X

X

2-13 lat

83

CRYSTAL WATERWORLD

5

X

X

X

84

SHERWOOD BREEZES

5

X

X

X

X

85

LIMAK LARA

5

X

X

X

X

2-13 lat

86

ROYAL HOLIDAY

5

X

X

X

X

2-10 lat

87

TITANIC BEACH LARA

5

X

X

X

X

2-9 lat

88

OTIUM LIFE

5

X

X

X

X

2-12 lat

2-12 lat
2-12 lat

90

GURAL PREMIER TEKIROVA

5

X

X

X

X

2-13 lat

92

SHERWOOD CLUB KEMER

5

X

X

X

X

2-12 lat

94

SIMENA SUN CLUB

5

X

X

X

X

2-12 lat

95

LIMAK LIMRA

5

X

X

X

X

2-15 lat

53

2-7 lat

2-7 lat
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TURCJA
ALANYA

Park Wodny Eftalia Island

Park Wodny Eftalia Island z konceptem Wezyr Family
to bardzo dobry wybór na rodzinne wakacje. Bogaty
program rozrywkowy, polskie animacje, baseny, aquaparki z licznymi zjeżdżalniami oraz szeroki wybór sportów wodnych na plaży nie pozwoli nudzić się nikomu.
Monkey Club z brodzikiem i placem zabaw na plaży pozwala najmłodszym na beztroską całodzienną zabawę.
PARK WODNY dla gości hoteli sieci
hotelowej EFTALIA: Eftalia Aqua,
Eftalia Marin, Eftalia Spash i Eftalia
VIllage.
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Turkler, 4 km od Konakli,
5 km od Avsallar, 18 km od Alanyi,
105 km od lotniska.
Na terenie Parku wodnego znajdują
się restauracje, cukiernia, 9 barów,
8 basenów odkrytych (4 baseny ze
zjeżdżalniami), aquapark (13 zjeżdżalni), Przejście do Eftalia Island
tunelem. Pawilony Gazebo – wymagana rezerwacja. Strefa tylko dla
dorosłych: wydzielona część plaży
„Silence Beach”, Chill Out Bar (3 razy
w tygodniu muzyka na żywo), Chill
Out Restaurant.
Bogaty program animacyjny dla
dzieci i dorosłych, polskojęzyczny animator dla dzieci oraz szeroki
wybór sportów wodnych na plaży dla
osób aktywnych.
PLAŻA
prywatna, piaszczysto–żwirowa.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki plażowe. Beach Bar serwuje
napoje bezalkoholowe i piwo.
WYŻYWIENIE
5 restauracji à la carte, Chill Out
Restaurant – tylko dla dorosłych,
9 barów (m.in. bar przy basenie,
przekąskami, disco bar)
All Inclusive (10:00-00:00, napoje
bezalkoholowe do 01:30)
Ultra All Inclusive (10:00-02:00)
Formuły zawierają:

54

∞ późne śniadanie, przekąski,
podwieczorek kolacja,
późny posiłek (zupa i napoje
bezalkoholowe),
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe.
∞ Bary Monkey Club
i Patisserie serwują tylko
napoje bezalkoholowe.
Restauracje à la carte: turecka,
włoska, azjatycka, grill, rybna
& steak. Wymagana rezerwacja.
INTERNET
∞ bezpłatne Wi-Fi.
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 29.04. do 30.09.,
∞ zajęcia w mini klubie Monkey
Land dla dzieci w wieku 4-12
lat m.in.: zajęcia plastyczne,
gry planszowe, teatrzyk,
zawody sportowe,
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini
klubu tylko pod opieką
rodzica/opiekuna,
∞ Monkey Club Bar,
∞ duży plac zabaw:
zjeżdżalnie, huśtawki,
∞ brodziki, zjeżdżalnie
wodne, aquapark,
∞ mini disco, animacje.
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ aquapark z 13 zjeżdżalniami,
∞ centrum SPA i talassoterapii,
masaż, sauna, łaźnia turecka,
∞ szeroki wybór sportów na plaży,
∞ pawilony Bali i Gazebo,
∞ strefa tylko dla dorosłych,
∞ animacje, dyskoteka.
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Park Wodny Eftalia Island

TURCJA
ALANYA

POLSKIE

JE
ANIMACDN
YM

W PARKU WOAND
EFTALIA ISL

55

55

TURCJA
ALANYA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Eftalia Aqua

POLSKIE

JE
ANIMACDN
YM

W PARKU WOAND
EFTALIA ISL

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Goście sieci hotelowej EFTALIA mogą korzystać z Parku Wodnego EFTALIA ISLAND
Należący do znanej i cenionej przez turystów sieci hotelowej Eftalia, pięciogwiazdkowy hotel położony niedaleko
piaszczysto-żwirowej plaży. Na Gości czeka tu wiele atrakcji - aquapark, centrum SPA i bogaty wachlarz zajęć
sportowo-rekreacyjnych. Największą z atrakcji jest niewątpliwie pobliski Park Wodny Eftalia Island z kilkunastoma
zjeżdżalniami i polskimi animacjami dla dzieci. Eftalia Aqua to gwarancja udanych wakacji rodzinnych w komfortowych warunkach.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2011 r.
Położenie: Turkler, 4 km od Konakli,
5 km od Avsallar, 18 km od Alanyi,
100 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 38 500 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 3 restauracje, 7 barów, sala konferencyjna, pralnia, 2 baseny odkryte, basen
kryty, aquapark (11 zjeżdżalni). Wstęp
do Parku Wodnego EFTALIA ISLAND.
PLAŻA
Goście mogą korzystać z plaży
w parku wodnym Eftalia Island. 200
m od hotelu, prywatna, piaszczysto–żwirowa, 950 m długości. Plaża
posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Przejście do plaży przez ulicę lub
tunelem.

minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, łazienkę (WC, wanna, suszarka), telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje ekonomiczne dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla 4 os.

Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, turecka

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ późne śniadanieśniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki odkryte, 1 kryty
∞ 3 zjeżdżalnie wodne
∞ plac zabaw
∞ mini klub i polskie animacje dostępne w parku wodnym Eftalia Island
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ koszykówka, siatkówka,
siatkówka plażowa, mini
boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ masaż, jacuzzi
∞ kort tenisowy
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 15 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 pięciopiętrowych budynkach i 5 trzypiętrowych bungalowach. Wyposażone
są w klimatyzację indywidualną, sejf,
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INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

∞ menu i krzesełka dla
dzieci w restauracji

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Eftalia Village

TURCJA
ALANYA

Hotel Eftalia Village to kompleks kameralnych budynków położonych w pięknym ogrodzie z tropikalną
roślinnością. Obiekt szczególnie polecany dla rodzin z dziećmi, które znajdą mnóstwo atrakcji w położonym nieopodal Parku Wodnym Eftalia Island. Po dniu pełnym wrażeń i emocji w aquaparku można oddać
się przyjemności błogiego odpoczynku w cieniu palmowych liści. Przewidziano również strefę wyłącznie
dla dorosłych z muzyką na żywo oraz licznymi barami i restauracjami.

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS
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W PARKU WOAND
EFTALIA ISL

Goście sieci hotelowej EFTALIA mogą korzystać z Parku Wodnego EFTALIA ISLAND

POKOJE
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-osob

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: Turkler, 4 km od Konakli,
5 km od Avsallar, 18 km od Alanyi,
105 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 38 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restauracji, 5 barów, 6 sal konferencyjnych, pralnia, 3 baseny odkryte,
7 zjeżdżalni wodnych w aquaparku.
Urozmaicony program animacyjny
dla dzieci i dorosłych oraz szeroki
wybór zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób aktywnych. Wstęp do
Parku Wodnego EFTALIA ISLAND.
PLAŻA
Goście mogą korzystać z plaży
w parku wodnym Eftalia Island.
50 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 950 m długości.
Posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, materace, leżaki, ręczniki.
Pawilony. Przejście do plaży przez
ulicę lub kładką.

POKOJE
Zlokalizowan e s ą w kilkunastu trzypiętrowych budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, łazienkę
(WC, wanna, suszarka, WC), telefon,
TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje large dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 6
os. , pokoje ekonomiczne
dla max 3 os.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
à la carte, 5 barów
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, włoska, grill, orientalna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, koszykówka, siatkówka
plażowa, mini golf, mini boisko
do piłki nożnej, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ kort tenisowy
∞ animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum
SPA, jacuzzi, masaż
∞ bilard
∞ lekcje tenisa
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub i polskie animacje
dostępne w parku
wodnym Eftalia Island
∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla
dzieci w restauracji
∞ 2 place zabaw

POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 15 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Eftalia Marin
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ALANYA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

POLSKIE

JE
ANIMACDN
YM

W PARKU WOAND
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Goście sieci hotelowej EFTALIA mogą korzystać z Parku Wodnego EFTALIA ISLAND
EFTALIA MARIN to niedawno wybudowany kompleks hotelowy, usytuowany nieopodal wodnego parku rozrywki
Eftalia Island. Tu nikt nie będzie się nudzić, amatorzy wodnych szaleństw znajdą przestronny aquapark, ze zjeżdżalniami, zwolennicy relaksu odnajdą chwile spokoju w centrum SPA, rodzice zrelaksują się w strefie dla dorosłych
z barami, restauracjami i muzyką na żywo, a dzieci pobawią się mini klubie pod opieką polskiego animatora.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Turkler, 4 km od Konakli,
5 km od Avsallar, 18 km od Alanyi,
110 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 40 000 m2.
Na terenie znajdują się 2 restauracje,
4 bary, pralnia, sala konferencyjna,
basen odkryty. Urozmaicony program
animacyjny dla dzieci i dorosłych
oraz szeroki wybór zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób aktywnych.
Wstęp do Parku Wodnego EFTALIA
ISLAND z polskimi animacjami.
PLAŻA
Goście mogą korzystać z plaży
w parku wodnym Eftalia Island. 120 m
od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 950 m długości. Przejście
do plaży przez ulicę lub tunelem.
Plaża posiada certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, materace,
ręczniki plażowe, pawilony.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 pięciopiętrowych budynkach. Wyposażone są
w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, łazienkę (WC, suszarka,
prysznic), telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 2 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 6 os.
∞ pokoje swim up
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, ciastkarnia, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek

∞ przekąski , podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe
i dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ meksykańska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub i polskie animacje
dostępne w parku
wodnym Eftalia Island
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 2 place zabaw
∞ 2 brodziki
∞ możliwość wypożyczenia
wózka dla dziecka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej

POKOJE
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna
∞ łaźnia turecka
∞ rzutki
∞ Na plaży: tenis stołowy,
koszykówka, siatkówka,
siatkówka plażowa
∞ salon piękności
∞ centrum SPA
∞ masaż, jacuzzi
∞ bilard
∞ dyskoteka
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 15 lat
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Eftalia Splash

TURCJA
ALANYA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓
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Goście sieci hotelowej EFTALIA mogą korzystać
z Parku Wodnego EFTALIA ISLAND
Obiekt należący do znanej sieci hotelowej Eftalia na Riwierze Tureckiej oferuje
swoim gościom mnóstwo atrakcji takich jak kilkanaście zjeżdżalni w aquaparku
Eftalia Island, polskie animacje oraz szereg atrakcji sportowo – rekreacyjnych.
Dzieci będą zachwycone urozmaiconą ofertą mini klubu, dorośli natomiast zrelaksują się w centrum SPA. Wspaniały hotel dla rodzin z dziećmi.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Położenie: Turkler, 4 km od Konakli,
5 km od Avsallar, 18 km od Alanyi,
100 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 18 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 5 restauracji, 3 bary, room service,
centrum biznesowe, pralnia, sala
konferencyjna, 2 baseny odkryte,
basen kryty, aquapark (12 zjeżdżalni).
wstęp do Parku Wodnego EFTALIA
ISLAND z polskimi animacjami.
PLAŻA
Goście mogą korzystać z plaży
w parku wodnym Eftalia Island. 600
m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 950 m długości. Plaża

posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki. Przejście do plaży przez ulicę
lub tunelem. Do plaży kursuje bus
hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, łazienkę (WC, wanna lub
prysznic, suszarka), telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
à la carte, 3 bary

All Inclusive (10:00-23:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
serwowane w wybranych barach
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, turecka, azjatycka, grill
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ 4 zjeżdżalnie wodne

PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ mini klub i polskie animacje
dostępne w parku wodnym
Eftalia Island
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie mini klubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla
dzieci w restauracji
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ rzutki, tenis stołowy
∞ kort tenisowy
∞ koszykówka, siatkówka,
mini boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ salon piękności, centrum SPA,
masaż, jacuzzi
∞ bilard, szachy
∞ sporty wodne na plaży
∞ dyskoteka
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 15 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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ALL INCLUSIVE
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ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Utopia World Deluxe
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Hotel Utopia World to wysokiej
klasy obiekt ciekawie zlokalizowany pośród malowniczego, sosnowego lasu. Rozbudowana
infrastruktura sportowa, liczne baseny, aquapark z 12 zjeżdżalniami, wydzielony basen dla dzieci sprawia, że czas tutaj płynie pod znakiem wakacyjnej
frajdy i radości. Moc dziennych i wieczornych wrażeń zapewniają programy rozrywkowe.
Dopełnieniem całości jest smaczna kuchnia serwowana w restauracjach i barach.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: Kargicak, 3 km od
Mahmutlar, 18 km od Alanyi, 155 km
od lotniska. Hotel usytuowany na
wzgórzu, liczne schody. Powierzchnia
obiektu wynosi 105 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restauracje, 6 barów, 4 sale konferencyjne,
room service, pralnia, basen kryty,
5 basenów odkrytych, aquapark.
Bogaty program animacyjny dla
dzieci i dorosłych, polskojęzyczny animator dla dzieci oraz szeroki
wybór zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób aktywnych.
PLAŻA
150 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa z kamienistym zejściem do morza, 300 m długości.
Posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, ręczniki i materace. Przejście do plaży przez ulicę.
Na plażę możliwy jest zjazd windą
lub dojazd busem hotelowym. Bar
na plaży.

60

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym i w 26 willach. Wyposażone
są w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, telefon, TV, łazienkę (wanna
lub prysznic, WC, suszarka), balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje corner dla max 5 os.
∞ pokoje terrace dla max 5 os.
∞ suity dla max 8 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, turecka, rybna
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INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animatordla
dzieci od 17.06 do 16.09
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
m.in.: zajęcia plastyczne, gry
planszowe, teatrzyk, zawody
sportowe, gotowanie, mini
kino, imprezy tematyczne
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco, przedstawienia
z udziałem dzieci
∞ plac zabaw
∞ duży brodzik ze zjeżdżalnią
dla najmłodszych
∞ aquapark, Adventure Park
∞ wydzielona część dla dzieci
w restauracji głównej
∞ menu i krzesełka w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna
∞ łaźnia turecka
∞ jacuzzi
∞ bilard, tenis stołowy
∞ rzutki, szachy
∞ kort tenisowy
∞ siatkówka
∞ koszykówka
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje
∞ dyskoteka
∞ salon piękności
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ cymbergaj
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 14 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

TURCJA
ALANYA

POLSKIE

ANIMACJE

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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TURCJA
ALANYA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Mukarnas SPA
Mukarnas SPA otoczony ogrodem palmowym i położony tuż przy pięknej plaży stanowi idealne
miejsce na rodzinne wakacje. Niezliczona ilość atrakcji dla dzieci i dorosłych przyciąga tu rzesze
turystów, dając im możliwość przeżycia niezapomnianych chwil. Podczas gdy polski animator zadba o doskonałą zabawę dla dzieci, rodzice mogą zrelaksować się korzystając z szerokiego wyboru
zabiegów w centrum SPA.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r.
Położenie: Okurcalar - Alara, 12 km
od Avsallar, 33 km od Side, 35 km od
Alanyi, 90 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 40 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restauracje, 8 barów, 2 sale konferencyjne,
centrum biznesowe, room service,
pralnia, basen odkryty, basen kryty,
6 zjeżdżalni wodnych. Urozmaicony
program animacyjny dla dzieci i dorosłych, polskojęzyczny animator
dla dzieci oraz szeroki wybór zajęć
rekreacyjno-sportowych dla osób
aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem,
piaszczysto-żwirowa, 120 m długości. Plaża posiada certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki, materace,
ręczniki, pawilony. Bar na plaży.
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POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, minibar,
sejf, telefon, TV, łazienkę (wanna lub
prysznic, suszarka, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
∞ pokoje rodzinne eco
∞ pokoje large dla max 4 os.,
pokoje club dla max 4 os.,
suity rodzinne dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 8 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek
i lody dla dzieci
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
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Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ dalekowschodnia, rybna, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 17.06 do 16.09
∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat m.in.: zajęcia
plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco
∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna
∞ łaźnia turecka, jacuzzi
∞ kort tenisowy
∞ squash
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ minigolf
∞ koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ lunapark
∞ salon piękności
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ cymbergaj, bilard, kręgle
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

TURCJA
ALANYA

POLSKIE

ANIMACJE

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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TURCJA
ALANYA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Quattro Beach Spa & Resort
Hotel, w którym z pewnością można spędzić komfortowe i beztroskie wakacje. Każdy w nim znajdzie
coś dla siebie. Dobra lokalizacja, bezpośrednie położenie przy plaży, szeroki wybór dań i napoi w Ultra
All Inclusive to wszystko zachęca do odwiedzenia właśnie tego obiektu.

POKOJE

5
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POLSKIE

ANIMACJE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: 3 km od Konakli, 12 km od
Alanyi, 110 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 20 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 4 restauracje, 4 bary, pralnia, 2 sale
konferencyjne, 2 baseny odkryte,
4 zjeżdżalnie wodne. Polskojęzyczny
animator dla dzieci
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem,
piaszczysto-żwirowa, 150 m długości. Posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, materace, leżaki, ręczniki.
Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty,
telefon, TV, łazienkę (prysznic, suszarka, WC), balkon.
Typy pokoi:
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∞ pokoje standardowe dla max. 4 os.
∞ pokoje superior dla max. 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max. 5 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (10:00-02:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek,
lody, zimne przekąski
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ meksykańska, rybna, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini
klubu tylko pod opieką
rodzica/opiekuna
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 17.06 do 16.09
∞ brodzik, zjeżdżalnie
∞ mini dyskoteka
∞ krzesełka do karmienia
w restauracji głównej
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞ centrum SPA
∞ masaż, jacuzzi, sauna
∞ siatkówka plażowa
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 12 lat
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

TURCJA
ALANYA

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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TURCJA
ALANYA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Xafira Deluxe
Nowoczesna i ciekawa architektura, ogrody, baseny, aquapark oraz ciepła i przyjazna atmosfera
sprawią, że rodzinne wakacje w tym hotelu będą czasem beztroski i zabawy.

POKOJE

5
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HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Turkler, 20 km od Alanyi,
100 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 45 000 m2.
Na terenie znajdują się 5 restauracji,
5 barów, sala konferencyjna, centrum
biznesowe, pralnia, 3 aseny odkryte,
basen kryty, aquapark. Program
animacyjny dla dzieci i dorosłych,
mini klub dla dzieci oraz różnorodne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla
osób aktywnych.
PLAŻA
550 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 100 m długości.

Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Przejście do plaży przez ulicę lub
promenadę. Do plaży kursuje bus
hotelowy. Bar na plaży.

∞ suity rodzinne laguna
dla max 5 os.
∞ wille VIP dla max dla max 5 os.
∞ wille xafira suite dla max 5 os.

POKOJE
Zlokalizowane są w dziewięciopiętrowym budynku głównym i 18 dwupiętrow ych willi. Wyposażone
są w klimatyzację centralną, sejf,
minibar, telefon, T V, łazienkę
(prysznic, suszarka, WC), balkon lub
taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
superior dla max 4 os.
∞ suity rodzinne superior
dla max 5 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, lody
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe
i dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, turecka, owoce
morza, barbecue

PRZYKŁADOWY POKÓJ

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik i 4 zjeżdżalnie wodne
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∞ 2 place zabaw, opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ sauna, jacuzzi, masaż
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy
∞ badminton
∞ koszykówka
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞ salon piękności
∞ centrum SPA
∞ kręgle, bilard
∞ rzutki
∞ szachy
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Sealife Buket

TURCJA
ALANYA

Położony w pięknym, zielonym, zadbanym ogrodzie hotel, oferuje amatorom wodnych wrażeń basen
ze zjeżdżalniami wodnymi, bliskość turkusowego morza oraz malowniczy widok na zatokę. Na Gości
czeka tu bogata oferta sportowo-rekreacyjna oraz wiele rozrywek które nikomu nie pozwolą się nikomu nudzić a bogata oferta kulinarna zadowoli każdego smakosza.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony
w 2016 r.
Położenie: Okurcalar, 30 km od
Alanyi, 95 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 14 500 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 4 restauracje, pralnia, 2 sale konferencyjne, centrum biznesowe, basen
kryty, basen odkryty, 2 zjeżdżalnie
wodne.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto
- żwirowa, 200 m długości. Plaża
posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki.
Bar na plaży.

sejf, minibar, TV, telefon, łazienkę
(WC, suszarka, wanna lub prysznic),
balkon lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje economy dla max 2 os.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 pięciopiętrowych budynkach głównych i w 7
trzypiętrowych budynkach klubowych. Wyposażone są w klimatyzację centralną lub indywidualną,

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3
restauracje à la carte, 5 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, turceka, owoce morza
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
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✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

∞ krzesełko dla dzieci
w restauracji głównej
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do lat 2
∞ animacje i mini klub dla dzieci
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, koszykówka,
siatkówka plażowa
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ kort tenisowy, tenis stołowy
∞ animacje, kino
∞ salon piękności
∞ centrum SPA, masaż
∞ kręgle, dyskoteka, bilard
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Otium Eco Club

TURCJA
SIDE

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Otium Eco Club to doskonały wybór dla rodzin z dziećmi, które tutaj mają prawdziwy ,,świat dziecka’’:
mnóstwo miejsca do biegania w ogrodzie, zacieniony plac zabaw, baseny, brodziki, zjeżdżalnie,
lunapark i wiele innych. A do tego bogate menu, rożne rodzaje pokoi, w tym dla rodzin 2+3 i szereg
udogodnień dla rodziców czynią to miejsce idealnym dla całej rodziny.

POLSKIE

ANIMACJE

POKOJE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: Titreyengol, 8 km od
Side, 68 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 51 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 4 restauracje, 4 bary, room service,
pralnia, 3 sale konferencyjne, basen
kryty, 3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne oraz mini lunapark.
Urozmaicony program animacyjny
dla dzieci i dorosłych, polskojęzyczny animator dla dzieci oraz szeroki
wybór zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób aktywnych.
PLAŻA
450 m od hotelu, wydzielona część
plaży publicznej, piaszczysto-żwirowa, 80 m długości. Droga na plażę
prowadzi wzdłuż jeziora. Plaża
posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Wspólne zadaszenie z materiału,
leżaki, materace, ręczniki, pawilony. Beach Bar. Na plażę kursuje bus
hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach
i w 27 dwupiętrowych willach.
Wyposażone są w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, łazienkę
(prysznic, suszarka, WC), telefon, TV,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje powiększone
large dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
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∞ pokoje ekonomiczne
dla max 3 lub 2+2 os., pokoje dla
osób niepełnosprawnych, pokoje
rodzinne Villa dla max 4 os., suity
rodzinne Villa dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00 napoje
w dyskotece do 02:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok
pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców, urodzinowe i dla gości powracających
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ rybna, włoska, grill & BBQ
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
w wieku 4-11 lat, od 29.04 do 30.09
∞ zajęcia w mini klubie
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie mini klubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco, przedstawienia
z udziałem dzieci
∞ 2 zacienione place zabaw
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ 4 brodziki
∞ 3 zjeżdżalnie wodne
∞ restauracja w mini klubie
i w restauracji głównej,
możliwość przygotowania
posiłków dla najmłodszych,
krzesełka w restauracji
∞ sypialnia dla maluchów
∞ możliwość wypożyczenia wanienki
i nocnika oraz baby phone
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ mini lunapark
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna, jacuzzi, łaźnia turecka
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ tenis stołowy, minigolf
∞ rzutki, szachy, bilard

∞ cymbergaj, rowery, łucznictwo
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka
plażowa
∞ siłownia, aerobik
∞ animacje, wieczorne animacje
∞ dyskoteka, kino
∞ centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

TURCJA
SIDE
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TURCJA
SIDE

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Otium Seven Seas
Otium Seven Seas to doskonały wybór dla rodzin z dziećmi. Przestronny, zielony ogród, piaszczysta plaża i wspaniały widok na lśniący lazur Morza Śródziemnego pozwalają cieszyć się upragnionym
urlopem. Najmłodsi goście będą zachwyceni zabawą z polskojęzycznym animatorem w mini klubie,
na wodnych zjeżdżalniach lub na wieczornym mini disco. Dorośli z przyjemnością zaznają relaksu
w klimatycznym centrum SPA, a wieczorem rozwesela się i odprężą podczas zabawnych animacji.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: Titreyengol, 4 km od
Manavgat, 6 km od Side, 72 km
od lotniska. Hotel usytuowany na
powierzchni 100 000 m 2. Adres:
Titreyengöl Mevkii - 07601 Manavgat
/ Antalya.
Na terenie hotelu znajdują się 4 restauracje, 8 barów, room service,
5 sal konferencyjnych, pralnia,
2 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie
wodne, szalona rzeka. Interesujący
program animacyjny dla dorosłych, polskojęzyczny animator
dzieci i oraz duży wybór zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób
aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży
publicznej, piaszczysto-żwirowa,
140 m długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki
i ręczniki, pawilony. Beach Bar.
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POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym i w 7 willach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, sejf
minibar zestaw do parzenia kawy
i herbaty, T V, telefon, łazienkę (prysznic, suszarka, WC), brak
balkonu lub balkon francuski lub
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ pokoje dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 8 barów
All Inclusive (10:00-00:00 napoje
w dyskotece do 02:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie późne śniadanie,
obiad kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców, urodzinowe i dla gości powracających
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Restauracje à la carte: - wymagana
rezerwacja.
∞ rybna, azjatycka
∞ turecka

∞ sypialnia dla maluchów
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, siłownia, aerobik
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ minigolf, mini boisko do piłki nożnej
∞ muzyka na żywo, dyskoteka
∞ salon piękności
∞ centrum SPA

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
w wieku 4-12 lat, od 17.06 do 16.09
∞ zajęcia w mini klubie m.in.: zajęcia
plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe,
nauka języków obcych
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini
klubu tylko pod opieką
rodzica/opiekuna
∞ 2 place zabaw
∞ pokój gier i zabaw, kino
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ możliwość przygotowania
posiłków dla niemowląt

POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

TURCJA
SIDE

POLSKIE

ANIMACJE

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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TURCJA
SIDE

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Turan Prince World

POKOJE

6

dla
rodzin

ych
owych
obow
-os
-osob

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Turan Prince World położony jest przy szerokiej, piaszczysto-żwirowej plaży odznaczonej certyfikatem
Błękitnej Flagi. Kompleks basenów odkrytych, rozbudowany aquapark z 14 zjeżdżalniami dla małych i dużych, lunapark i wiele atrakcji dla dzieci sprawią, że rodzinne wakacje w tym hotelu będą wyjątkowe. Podczas gdy dzieci będą bawić się pod opieką polskiego animatora w mini klubie, rodzice mogą rozkoszować
się chwilami relaksu w centrum SPA.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1993 r. Odnowiony
w 2015 r.
Położenie: Kizilagac, 12 km od
Manavgat, 19 km od Side, 78 km od
lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 132 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 4 restauracje, 7 barów, 3 sale konferencyjne, sklepiki i punkty usługowe,
pralnia, basen kryty i kompleks
4 basenów odkrytych, 14 zjeżdżalni wodnych w aquaparku oraz lunapark. Urozmaicony program
animacyjny, w tym polskojęzyczny
animator dla dzieci oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, z pomostem, szeroka, piaszczysto-żwirowa,
200 m długości, posiada certyfikat
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, materace i ręczniki. Beach Bar.

72

POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym
budynku głównym, w 62 dwupiętrowych bungalowach klubowych
i w 4 dwupiętrowych budynkach
Select. Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw
do parzenia kawy i herbaty, telefon
i TV, łazienkę (suszarka, prysznic,
WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
dla max 4 os.
∞ pokoje klubowe dla max 5 os.
∞ pokoje select dla max 6 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 7 barów
All Inclusive (10:00-02:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
72

∞ pakiety dla nowożeńców
∞ pakiety urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ chińska, meksykańska, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
w wieku 4-11 lat, od 15.06 do 15.09
∞ zajęcia w mini klubie
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini
klubu tylko pod opieką
rodzica/opiekuna
∞ klub dla nastolatków w wieku
12-17 lat
∞ mini disco, mini zoo
∞ place zabaw, 2 brodziki
∞ aquapark (7 zjeżdżalni)
∞ lunapark z karuzelami
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ opiekunka

∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf, bilard
∞ 5 kortów tenisowych
∞ koszykówka, siatkówka
∞ siatkówka plażowa
∞ standardowe boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ jacuzzi, masaż
∞ lunapark
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 6 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

TURCJA
SIDE

LUNA
PARK

14

I
ZJEŻDŻALN

POLSKIE

ANIMACJE
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TURCJA
SIDE

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Club Side Coast
Club Side Coast łączy w sobie nowoczesny charakter z przytulną, domową atmosferą beztroskich,
rodzinnych wakacji. Dogodna lokalizacja pozwala cieszyć się bliskością zielonej miejscowości Colakli
oraz szeroką, piaszczystą plażą skąpaną w gorących promieniach słońca. Liczne atrakcje dla najmłodszych zjeżdżalnie wodne, miniklub i polskojęzyczny animatora dla dzieci i dorosłych sprawią, że
letnie wakacje spędzone w gronie najbliższych będą niezapomniane.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2006 r., jeden z budynków w 2012 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: Colakli, 10 km od Side,
54 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 11 500 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 2 restauracje, 4 bary, room service,
2 sale konferencyjne, centrum
biznesowe, pralnia, basen kryty,
2 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni
wodnych. Polskojęzyczny animator dla dzieci w mini klubie, animacje dla dorosłych, duży wybór zajęć
rekreacyjno-sportowych dla osób
aktywnych.
PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysta, 300 m długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi.
Parasole, materace, leżaki i ręczniki,
pawilony. Przejście do plaży przez
ulicę. Na plażę kursuje bus hotelowy. Bar na plaży.
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POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, telefon,
TV, łazienkę (wanna lub prysznic,
suszarka, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja
∞ późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka
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INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
w wieku 4-12 lat, od 17.06 do 16.09
∞ zajęcia w mini klubie m.in.: zajęcia
plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe,
nauka języków obcych
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 3 brodziki (1 kryty), 2 place zabaw
∞ menu i krzesełka w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ szachy, cymbergaj
∞ koszykówka, siatkówka,
siatkówka plażowa
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje

∞ centrum SPA, salon
piękności, masaż
∞ sporty wodne na plaży
∞ dyskoteka
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

TURCJA
SIDE

POLSKIE

ANIMACJE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE
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-osob
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TURCJA
SIDE

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Diamond Premium
Położony niedaleko plaży, w spokojnej okolicy - pomiędzy rzeką Manavgat a wodami Morza
Śródziemnego. Goście spędzą tu niezapomniane chwile - kompleks basenów, zjeżdżalnie wodne,
centrum SPA, wyborne posiłki serwowane w trzech restauracjach oraz ciekawy program animacyjny dla dzieci i dorosłych to jedne z wielu atrakcji jakie się tu znajdują.

AQUA
PARK

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r.
Położenie: Titreyengol, 4 km od
Side, 70 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 26 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 3 restauracje, 7 barów, pralnia, 3 sale
konferencyjne, basen odkryty, aquaparku (5 zjeżdżalni wodnych).
Ciekawy program animacyjny oraz
zaplecze rekreacyjno-sportowe dla
osób aktywnych.

PLAŻA
250 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 80 m długości. Dojście do plaży promenadą.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki.
Bar na plaży.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ junior suity dla max. 2 os.

POKOJE
Zlokalizowane są w siedmiopiętrow ym budynku głównym.
Wyposażone są w klimatyzację, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, łazienkę (suszarka, WC,
prysznic), TV, telefon, balkon.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, 7 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,obiad,
kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska turecka

PRZYKŁADOWY POKÓJ

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
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∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, aerobik, dyskoteka
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, siatkówka plażowa
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ masaż, jacuzzi
∞ bilard
∞ jazda konna
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Sentido Turan Prince

TURCJA
SIDE

Położony przy piaszczystej plaży hotel oferujący moc atrakcji: dzienna i wieczorna porcja animacji,
aquapark ze zjeżdżalniami, oraz rozbudowana baza sportowo-rekreacyjna dla wielbicieli aktywnego
wypoczynku. Warto wybrać się do starożytnego portu Side by podziwiać wspaniale zachowane
antyczne pozostałości dawnej świetności miasta.

POKOJE

5

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: Budynki Resort 5*
- 2004 r. Budynki Park 4* – 2004 r.
Odnowiony w 2014 r.
Położenie: Gundogdu, 3 km od
Colakli, 13 km od Side, 55 km od
lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 39 000 m2. Budynki Park
(dwupoziomowe wille) znajdują się
po drugiej stronie uliczki.
Na terenie znajdują się 4 restauracje, 11 barów, 7 sal konferencyjnych,
pralnia, 2 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych. Program animacyjny dla dzieci i dorosłych oraz szeroki
wybór zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem,
piaszczysta, 100 m długości, posiada
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole,
leżaki, materace i ręczniki, Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach
Resort 5* i w 13 budynkach Park 4*.
Wyposażone w klimatyzację, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, łazienkę (wanna, suszarka, WC), telefon, TV, brak balkonu,
balkon francuski lub balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ senior suity dla max 5 os.
∞ pokoje standardowe Park, pokoje
rodzinne Park dla max 4 os.,
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 11 barów
All Inclusive (10:00-02:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późne
śniadanie, przekąski, podwieczorek, lody i późny posiłek
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe, świeżo

wyciskany sok pomarańczowy
do śniadania
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, włoska, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-11 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie mini klubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ masaż, sauna
∞ łaźnia turecka, jacuzzi
∞ kort tenisowy, tenis stołowy,
∞ rzutki, bilard, kręgle
∞ siatkówka plażowa
∞ koszykówka
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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TURCJA
BELEK

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Xanadu Resort
Xanadu Resort to elegancki kurort położony w malowniczej scenerii wśród piniowego lasu. Na ogromnej przestrzeni znajduje się mnóstwo atrakcji dla dzieci, mini klub Fancyland, mini lunapark z karuzelą,
duży plac zabaw, zjeżdżalnie wodne i polskie animacje dla dzieci. Urokliwa piaszczysto-żwirowa plaża i krystaliczne morze zachęca do zażywania wodnych i słonecznych kąpieli. Moc atrakcji i urozmaicony program rozrywkowy sprawi, że urlop spędzony w XANADU RESORT będzie wyjątkowy.

Hotel
zbudowany
tak, by chronić
żółwie Caretta
Caretta

5500 m2 KRAINY ZABAW - aquapark, lunapark, park przygody, studio muzyczne i wiele innych
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony
w 2015 r.
Położenie: 7 km od Belek, 40 km od
lotniska, 50 km od Antalyi. Hotel usytuowany na powierzchni 150 000 m2.
Na terenie znajduje się 7 restauracji,
9 barów, room service, 14 sal konferencyjnych, centrum biznesowe,
pralnia, 3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne. Bogaty program
animacyjny dla dzieci i dorosłych, polskojęzyczny animator dla
dzieci oraz urozmaicone zajęcia
rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem,
piaszczysto-żwirowa, 415 m długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Pomiędzy hotelem a plażą przepływa rzeka - przejście przez mostek.
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Parasole, ręczniki, leżaki, pawilony.
Plac zabaw dla dzieci. Beach Bar.
Specjalna strefa dla dorosłych,
dyskoteka, strefa VIP z pawilonami, pomost z barem i leżakami,
specjalne udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych.
POKOJE
Zlokalizowane są w czteropiętrowym budynku głównym, w 12 dwupiętrowych bungalowach i 2 wille
prezydenckie. Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty,
telefon, TV, łazienka (wanna lub
prysznic, suszarka, WC, szlafroki),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ suity dla max 6 os.
∞ pokoje dla osób niepełnosprawnych dla max 3 os., pokoje rodzinne dla max 5 os.
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WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 6 restauracji
à la carte, 9 barów
High Class All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody,
późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ chińska, francuska, meksykańska
∞ włoska, turecka, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, jacuzzi, sauna

∞ łaźnia turecka, solarium
∞ joga, aerobik, łucznictwo
∞ koszykówka, siatkówka,
siatkówka plażowa
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard,
szachy, kręgle, cymbergaj
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ animacje, kino, dyskoteka
∞ miejsce do ćwiczeń dla golfistów
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

TURCJA
BELEK

POLSKIE

ANIMACJE

POKOJE

6

dla
rodzin

ych
owych
obow
-os
-osob

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 17.06 do 16.09
∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci w wieku
4-16 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać
na terenie mini klubu tylko pod opieką
rodzica/opiekuna
∞ duży plac zabaw ze zjeżdżalniami,
huśtawkami i trampoliną
∞ 4 baseny, podgrzewany basen dla
najmłodszych, basen do aktywności
z pistoletami wodnymi, fresh park
∞ zjeżdżalnie wodne, mini lunapark
∞ 2 wieże ze zjeżdżalniami wodnymi
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ przekąski FancySnack
∞ przyjęcia urodzinowe dla dzieci
∞ akademia tenisa ziemnego
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TURCJA
BELEK

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Gural Premier Belek
Lususowy kompleks wakacyjny doceniany za bardzo wysoki standard. Pięknie położony, w otoczeniu
palmowego ogrodu z dużymi basenami i bajecznym aguaparkiem. Proponuje wiele atrakcji i rozrywek, w tym ciekawą formułę family i niezwykle bogaty program animacji.

16

I
ZJEŻDŻALN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1997 r.
Odnowiony w 2015 r.
Położenie: 1 km od Belek,
35 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 130 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restauracji, 12 barów, sejf w recepcji, pralnia, basen kryty, 2 baseny
odkryte, aquapark z 16 zjeżdżalniami. Urozmaicony program animacyjny, klub Happyland dla dzieci oraz
rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z platformą, piaszczysta, 350 m długości,
posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki,
pawilony. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w 22 dwu i trzy
piętrow ych budynkach Konak.
Wyposażone są w klimat y zację centralną, sejf, minibar, zestaw

do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę (pr ysznic lub wanna
z jacuzzi, WC, suszarka), telefon,
TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje dla max 4 os.
∞ suity superior dla max 4 os.,
suity rodzinne superior dla max
5 os., suity prezydenckie pool,
pokoje rodzinne dla max 6 os.,
pokoje pool dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
à la carte, 12 barów
Ultra All Inclusive (10:00-02:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubie
Happyland dla dzieci 4-17 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ opiekunka, 2 place zabaw
∞ 2 brodziki, aquapark (8 zjeżdżalni)
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE

6

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, siłownia, sauna
∞ łaźnia turecka

dla
rodzin

ych
owych
obow
-os
-osob
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∞ przekąski, podwieczorek,
lody oraz późny posiłek
∞ lokalne i wybrane
importowane
napoje alkoholowe
i bezalkoholowe,
świeżo wyciskany sok
pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte:
Wymagana rezerwacja.
∞ włoska, turecka,
śródziemnomorska, azjatycka
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∞ tenis stołowy, szachy
∞ mini golf, rzutki
∞ siatkówka plażowa
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, masaż
∞ dyskoteka
∞ 8 kortów tenisowych
∞ lekcje tenisa
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ cymbergaj, sala gier
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Susesi Luxury

TURCJA
BELEK

Susesi Luxury Resort to wyjątkowy obiekt dla wyjątkowych gości. Miejsce to wyróżnia się dbałością
o każdy detal, począwszy od komfortowych pokoi, poprzez eleganckie tarasy, wypielęgnowany zielony
ogród, aż po wyrafinowaną kuchnię w eleganckich restauracjach. Dopełnieniem szczęścia jest duży
wybór basenów, aquapark ze zjeżdżalniami oraz bogaty program animacji dla dzieci i dorosłych.

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

AQUA
PARK
POKOJE

7
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ych
owych
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-os
-osob

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r.
Położenie: 2 km od centrum Belek,
35 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 90 000 m2.
Na terenie znajduje się 7 restauracji,
12 barów, room service, 12 sal konferencyjnych, sejf w recepcji, pralnia,
2 baseny kryte, 5 basenów odkrytych, aquapark z 6 zjeżdżalniami.
Urozmaicony program animacyjny
dla dzieci i dorosłych oraz obszerny wybór zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem,
piaszczysto-żwirowa, 300 m długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe,
pawilony. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach,
w 6 dwupiętrowych budynkach Lake

House. Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw
do parzenia kawy i herbaty, telefon,
TV, łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka, WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe deluxe dla
max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 7 os.
∞ suity dla max 6 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 6 restauracji
à la carte, 12 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek
∞ przekąski i podwieczorek
∞ lokalne oraz wybrane
importowane napoje alkoholowe
i bezalkoholowe, świeżo
wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: - wymagana
rezerwacja.

∞ turecka, meksykańska, steak house,
włoska, dalekowschodnia, rybna,
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 place zabaw, 2 brodziki,
2 zjeżdżalnie wodne
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-7, 8-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 2 korty tenisowe, squash
∞ animacje
∞ siłownia, sauna
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, dyskoteka
∞ salon piękności
∞ centrum SPA
∞ masaż, jacuzzi
∞ cymbergaj, bilard, kręgle
∞ lekcje tenisa
∞ golf, standardowe boisko
do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 7 lat
PRZYKŁADOWY POKÓJ

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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TURCJA
BELEK

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Ela Quality
Ela Quality to niezwykle elegancki obiekt położony tuż przy piaszczystej plaży, szczególnie
dedykowany rodzinom z dziećmi. Na najmłodszych czekają urozmaicone zajęcia w miniklubie
Everland Q, plac zabaw, basen i mini dyskoteka. Amatorzy aktywnego wypoczynku mogą
zagrać w piłkę nożną, tenisa lub poćwiczyć na siłowni, a wielbiciele relaksu skorzystać
z bogatej oferty zabiegów w hotelowym SPA.

AQUA
PARK

POKOJE

8
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-osob

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony
w 2015 r.
Położenie: 2 km od Belek, 35 km od
lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 110 000 m2.
Na terenie znajduje się 8 restauracji,
13 barów, room service, 9 sal konferencyjnych, centrum biznesowe, pralnia, basen kryty, 5 basenów
odkrytych, 5 zjeżdżalni wodnych.
Urozmaicony program animacyjny, oraz rozbudowane zaplecze
rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta, 270 m długości.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki
plażowe. Pawilony. Beach Bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 sześciopiętrow ych budynkach głównych,
w 7 dwupiętrowych willach i w 20
dwupiętrowych budynkach Lake
House. Wyposażone są w klimatyzację centralną lub indywidualną,
sejf, minibar, łazienkę (WC, wanna
lub prysznic, suszarka), telefon, TV,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
∞ pokoje rodzinne dublex
dla max 5 os.
∞ pokoje superior dla max 3 os., suity
∞ ela palace dla max 8 os., sultan
palace dla max 10 os., pokoje
klubowe dublex
∞ pokoje Pier dla max 2 os., suity
dla max 4 os., pokoje rodzinne
dla max 4 os.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna,
7 restauracji à la carte,
13 barów (m.in. lobby
bar, vitamin bar,
gamezone bar 24h)
Ela All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja oraz późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne i importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy do śniadania
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, francuska, francuska,
meksykańska, japońska,
rybna, kontynentalna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w klubach
dla dzieci w wieku 4-17 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ 2 brodziki, 4 zjeżdżalnie
∞ menu i krzesełka dla
dzieci w restauracji
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∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ koszykówka, siatkówka plażowa,
mini boisko do piłki nożnej
∞ tenis stołowy, rzutki,
bilard, szachy, minigolf
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ dyskoteka, kino, animacje
∞ salon piękności, centrum SPA,
masaż, jacuzzi
∞ kręgle, aerobik
∞ sporty wodne na plaży
∞ zajęcia i atrakcje w Art Studio
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Crystal Waterworld

TURCJA
BELEK

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

AQUA
PARK

AQUA
PARK
Nowoczesny obiekt Crystal Waterworld,
zlokalizowany jest bezpośrednio przy
szerokiej, piaszczystej plaży z krystalicznie lazurowym morzem. Hotel przyciąga
turystów aquaparkiem, bogatym programem
animacyjnym oraz basenami specjalnie wydzielonymi dla najmłodszych. Duże, przestronne
pokoje zapewniają doskonałe warunki do rodzinnego wypoczynku i relaksu.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Położenie: Bogazkent, 13 km od
Belek, 50 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 42 000 m2.
Na terenie znajduje się 6 restauracji,
10 barów, room service, pralnia, sala
konferencyjna, basen kryty, 2 baseny
odkryte, 7 zjeżdżalni wodnych
w aquaparku. Urozmaicony program
animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla
osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto- żwirowa, 100 m długości,
posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki.
Bar na plaży.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE
Zlokalizowane są w 13 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, mini bar, telefon, TV, łazienkę (prysznic, WC, suszarka),
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
dla max 3 os.
∞ terrace room dla max 2 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 5 restauracji
à la carte, 10 barów
Ultimate All Inclusive (24h (napoje
lokalne 24 h, napoje importowane
10:00-01:00))
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek

∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, dalekowschodnia,
włoska, latynoska, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia
turecka, jacuzzi, aerobik
∞ koszykówka, siatkówka,
siatkówka plażowa, mini
boisko do piłki nożnej
∞ kort tenisowy
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf
∞ animacje, dyskoteka, kino
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∞ masaż, centrum SPA,
salon piękności
∞ bilard, kręgle
∞ lekcje tenisa
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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TURCJA
ANTALYA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Sherwood Breezes
Nowoczesny, przestronny obiekt wprost stworzony na wakacje dla rodzin z dziećmi. Zielony ogród,
dobrze wyposażony plac zabaw, piaszczysta plaża, basen, kolorowy aquapark oraz bogaty program
animacyjny to wszystko sprawi, że zarówno najmłodsi jak i rodzice będą zachwyceni. Szczęścia dopełnią
wyszukane smaki i zapachy wybornych dań serwowanych w hotelowych restauracjach.
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I
ZJEŻDŻALN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: Antalya - Lara, 18 km od
centrum Antalyi, 14 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
33 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 4 restauracje, 11 barów, room service, 6
sal konferencyjnych, sejf w recepcji, pralnia, basen kryty, 5 basenów
odkrytych, 10 zjeżdżalni wodnych
w aquaparku. Urozmaicony program
animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla
osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 160 m długości. Plaża odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki
pawilony. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 dziewięciopiętrowych budynkach. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, sejf, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, łazienkę (WC, wanna lub prysznic, suszarka), telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
dla max 3 os.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ suity honeymoon jacuzzi dla
max 2 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 11 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja oraz późny posiłek
∞ przekąski (12:30-16:00), podwieczorek
(11:00-18:00), lody (13:00-15:00)
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe, świeżo wyciskany sok
pomarańczowy do śniadania
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, włoska, mongolska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 5-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-4 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
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∞ plac zabaw, 3 brodziki,
3 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia
turecka, jacuzzi
∞ 2 korty tenisowe
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy,
minigolf, boccia, strzelanie z łuku
∞ koszykówka, siatkówka plażowa,
mini boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum
SPA, masaż
∞ lekcje tenisa
∞ bilard, kręgle
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Limak Lara

TURCJA
ANTALYA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Luksusowy i nowoczesny obiekt usytuowany bezpośrednio przy
piaszczystej plaży. Liczne atrakcje takie jak aquapark ze zjeżdżalniami,
centrum sportowo-rekreacyjne, animacje, a dla najmłodszych miniklub, plac zabaw i brodziki, stanowią niewątpliwy atut tego miejsca.
Koneserzy smaku będą mieli okazje skosztować wyszukanych dań
kuchni z różnych stron świata. Nic dziwnego, że każdego roku turyści
wybierają ten hotel jako miejsce swojego wymarzonego urlopu.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r.
Położenie: Antalya - Lara, 19 km
od centrum Antalyi, 15 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 50 000 m 2 .
Na terenie hotelu zlokalizowane są:
4 restauracje, 6 barów, 8 sal konferencyjnych, room service, pralnia,
basen kryty, 3 baseny odkryte,
9 zjeżdżalni wodnych w aquaparku. Urozmaicony program animacyjny oraz rozbudowane zaplecze
rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysta,
100 m długości. Bar na plaży. Leżaki,
parasole i ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane w 8 piętrowym
budynku głównym. Wyposażone
są w klimatyzację centralną, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, WC, wannę lub prysznic,
suszarkę, TV, telefon, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.,
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
dla max 4 os.,

∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.,
∞ suity dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive (24 h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, przekąski, podwieczorek,
kolacja późny posiłek,
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
lody, soki ze świeżych owoców,
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe (na życzenie).
Restauracje à la carte: dalekowschodnia, meksykańska, turecka.
Wymagana rezerwacja.

∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej,
∞ możliwość wypożyczenia wózka,
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat,
∞ opiekunka.
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ tenis stołowy, aerobik
∞ koszykówka
∞ squash
∞ siatkówka plażowa
∞ kort tenisowy,lekcje tenisa,
∞ centrum SPA, masaż,
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi,
∞ bilard, rzutki, kręgle,
∞ cymbergaj, minigolf,
∞ sporty wodne na plaży
∞ kino, dyskoteka.

INTERNET
∞ bezpłatne Wi-Fi w lobby i pokojach,
∞ płatna kawiarenka internetowa.

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 7 lat

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat,
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini
klubu tylko pod opieką
rodzica/opiekuna,
∞ plac zabaw, 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
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Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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TURCJA
ANTALYA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Royal Holiday

AQUA
PARK

Przestronny hotel oferuje znakomity wypoczynek na najwyższym poziomie. Zielony
teren okalający hotel, piaszczysta plaża i lazur wody przyciąga najbardziej wymagających klientów. Amatorzy aktywnego wypoczynku mogą wybierać spośród licznych
form rekreacji. Najmłodsi goście będą zachwyceni możliwością zabawy w lunaparku
z karuzelami czy kąpielą w ciepłych basenach ze zjeżdżalniami.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Położenie: Antalya - Lara, 19 km od
centrum Antalyi, 15 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
53 000 m2.
Na terenie znajduje się 6 restauracji, 10 barów, room service, pralnia,
4 sale konferencyjne, 2 baseny
odkryte, 8 zjeżdżalni wodnych
w aquaparku oraz lunapark.
Urozmaicony program animacyjny oraz rozbudowane zaplecze
rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem,
piaszczysto-żwirowa, 200 m długości, posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki i ręczniki. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym. Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę (WC, wanna lub prysznic,
suszarka), telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje superior dla max 4 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
dla max 4 os.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 5 restauracji
à la carte, 10 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie, przekąski, podwieczorek, lody, późny posiłek
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ grill, meksykańska, rybna, włoska,
dalekowschodnia
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie mini klubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 2 place zabaw, brodzik, 3 zjeżdżalnie
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
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∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ łaźnia turecka, sauna, masaż
∞ siatkówka plażowa, bilard, kręgle
∞ kort tenisowy, lekcje tenisa
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ animacje, dyskoteka, lunapark
∞ salon piękności, centrum SPA
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 10 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Titanic Beach Lara

TURCJA
ANTALYA

Niebanalna architektura wzorowana na słynnym statku Titanic przyciąga co roku rzesze turystów do tego
pięknego regionu Riwiery Tureckiej. Dorośli mogą aktywnie wypoczywać korzystając z bogatej oferty sportowo-rekreacyjnej i centrum Spa. Dla najmłodszych przygotowano animacje, baseny, brodziki,
zjeżdżalnie i plac zabaw.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: Antalya - Lara, 12 km od
centrum Antalyi, 10 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
95 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restauracje, 8 barów, 13 sal konferencyjnych, room service, pralnia, basen
kryty, 3 baseny odkryte, 8 zjeżdżalni
wodnych w aquaparku. Urozmaicony
program animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta,
165 m długości. Parasole, materace,
leżaki, ręczniki. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym i w 40 bungalowach.

Wyposażone są w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, TV, telefon,
łazienkę (suszarka, WC, wanna lub
prysznic), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
dla max 4 os.
∞ junior suity dla max 4 os.
∞ suity Colonel dla max 6 os., suity
Admiral dla max 6 os., pokoje
standardowe dla max 4 os.
∞ suity rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, kilka barów
Ultra All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja oraz
późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek lokalne
oraz wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe

∞ pakiety dla nowożeńców
(na życzenie)
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, włoska, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ 2 brodziki

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

∞ 2 zjeżdżalnie
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ centrum SPA
∞ salon piękności, masaż
∞ bilard, kręgle
∞ lekcje tenisa
∞ standardowe boisko
do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 9 lat

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE

8

6

dla
rodzin

ych
owych
obow
-os
-osob

I
ZJEŻDŻALN
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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TURCJA
KEMER

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Otium Life

Otium Life położony u podnóża gór Taurus, przy piaszczystej
plaży oferuje niezwykle urozmaicony program animacyjny
oraz zaplecze sportowe. Podczas gdy dzieci spędzą szczęśliwe
chwile w miniklubie z polskim animatorem, rodzice mogą odpocząć przy basenie relaksacyjnym bądź sportowym. Ten komfortowy obiekt otoczony sosnowym lasem to idealne miejsce na
rodzinne wakacje.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: 1 km od Goynuk, 7 km od
Kemer, 45 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 35 000 m2.
Na terenie znajdują się 3 restauracje,
4 bary, room service, pralnia, 2 sale
konferencyjne, 3 baseny odkryte, 3
zjeżdżalnie wodne. Urozmaicony
program animacyjny dla dzieci i dorosłych, polskojęzyczny animator
dla dzieci oraz duży wybór zajęć
rekreacyjno-sportowych dla osób
aktywnych.

Ultra All Inclusive
(24h lobby bar 24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek,
lody i późny posiłek
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok
pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców, urodzinowe i dla gości powracajacych
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ rybna, włoska

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa z pomostem, 180 m
długości. Plaża odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole,
leżaki, materace, ręczniki plażowe.
Bar na plaży.

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

POKOJE
Zlokalizowane s ą w sze ściopiętrow ym budynku głównym
i w 11 dwupiętrowych bungalowach. Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw
do parzenia kawy i herbaty,T V,
telefon, łazienkę (suszarka, prysznic
lub wanna, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ junior suity superior dla max 4 os.
∞ pokoje bungalow dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, 4 bary
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∞ tenis stołowy
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ animacje, dyskoteka, masaż
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ bilard, cymbergaj, rzutki, szachy
∞ szeroki wybór sportów
wodnych na plaży

POLSKIE

ANIMACJE

POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 17.06. do 16.09
∞ zajęcia w mini klubach dla dzieci
w wieku 4-6, 7-12 lat m.in.:
∞ mini disco, przedstawienia
z udziałem dzieci
∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
(dla dzieci od 7 roku życia)
∞ kryty plac zabaw, Kids World
∞ menu dla dzieci w restauracji
głównej, możliwość
przygotowania posiłków
dla najmłodszych
∞ krzesełka w restauracji
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

PRZYKŁADOWY POKÓJ

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, gimnastyka
w wodzie
∞ sauna, łaźnia turecka
88

TURCJA
KEMER

PARK
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TURCJA
KEMER

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Gural Premier Tekirova
Otium Life położony u podnóża gór Taurus, przy piaszczystej plaży oznaczonej certyfikatem Błękitnej
Flagi. Niezwykle urozmaicony program animacyjny oraz zaplecze sportowe zachęca do aktywnego
stylu urlopowania. Podczas gdy dzieci spędzą szczęśliwe chwile w miniklubie z polskim animatorem,
rodzice mogą odpocząć przy basenie relaksacyjnym bądź sportowym. Ten komfortowy obiekt
otoczony sosnowym lasem jest idealnym miejscem na rodzinne wakacje.

POLSKIEE
J

ANIMAC J

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r.
Położenie: Tekirova, 17 km od Kemer,
75 km od lotniska. Hotel usytuowany
na powierzchni 200 000 m2.
Na terenie znajdują się 5 restauracji,
13 barów, cukiernia, 4 sale konferencyjne, room service, sejf w recepcji,
pralnia, 8 basenów odkrytych, aquapark z 26 zjeżdżalniami wodnymi
– z czego 9 tylko dla dorosłych.
Urozmaicony program animacyjny dla dzieci i dorosłych, polskojęzyczny animator dla dzieci oraz
rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
à la carte, 13 barów, cukiernia
Premier Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
świeżo wyciskane soki z owoców
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, włoska, śródziemnomorska, azjatycka

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 500 m długości, posiada
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole,
leżaki, materace, ręczniki, pawilony.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
poza pokojami deluxe pool łącze internetowe jest płatne

POKOJE
Zlokalizowane są w 9 trzypiętrowych budynkach Konak i w 15 dwupiętrowych budynkach Pool House.
Wyposażone są w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, łazienkę
(prysznic i wanna z jacuzzi, suszarka,
WC), telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje deluxe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 6 os.,
pokoje deluxe pool dla max 4 os.
∞ suity superior pool dla max 4
os., suita prezydencka dla max
6 os., king suita dla max 8 os.,
4 wille superior dla max 4 os.

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 17.06. do 16.09
∞ wykwalifikowane opiekunki
i animatorki zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini
klubie dla dzieci w wieku 4-12
lat, m.in.: zajęcia plastyczne,
gry planszowe, teatrzyk,
zawody sportowe, mini kino
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ duży zacieniony plac zabaw:
zjeżdżalnie, huśtawki, małpi gaj
∞ basen z aquaparkiem (17
zjeżdżalni) dla dzieci oraz duży
aquapark dla nastolatków

∞ restauracja w mini klubie,
możliwość przygotowania
posiłków dla najmłodszych
∞ sypialnia dla maluchów
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ 3 korty tenisowe
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, masaż
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ koszykówka, siatkówka
plażowa, mini golf, mini
boisko do piłki nożnej
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ bilard, cymbergaj
∞ 13 kortów tenisowych
∞ sporty wodne na plaży
PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE

8

dla
rodzin

ych
owych
obow
-os
-osob
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POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

TURCJA
KEMER

25

I
ZJEŻDŻALN
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TURCJA
KEMER

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Sherwood Club Kemer
Luksusowy i nowoczesny obiekt położony tuż nad błękitnym morzem w otoczeniu zielonego lasu.
Inspirujące animacje wprowadzą atmosferę rozrywki i zabawy, wprawiając Gości w wakacyjny
nastrój. Najmłodsi Goście spędzą radosne chwile w miniklubie z polskim animatorem lub na basenie
ze zjeżdżalniami. Rodzinne wakacje spędzone tutaj będą na pewno niezapomniane.

POLSKIE

ANIMACJE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Goynuk, 9 km od Kemer,
45 km od Antalyi, 55 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
130 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restauracji, 5 barów, 6 sal konferencyjnych,
room service 24h, pralnia, minimarket, 10 basenów odkrytych, aquapark
(10 zjeżdżalni). Obszerny program
animacyjny dla dzieci i dorosłych,
polskojęzyczny animator dla dzieci
oraz bogaty wybór zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 350 m długości. Parasole,
leżaki, materace, ręczniki, pawilony.
POKOJE
Zlokalizowane są w 45 dwu i trzypiętrowych bungalowach. Wyposażone
są w klimatyzację centralną, sejf,
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minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, telefon, TV, łazienkę (prysznic,
WC, suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ standard large room dla max 4 os.
∞ lake ground floor dla max 4 os.
∞ lake upper floor dla max 4 os.,
pokoje rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
à la carte, restauracja dla
dzieci, cukiernia, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe, świeżo wyciskane soki
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: wymagana
rezerwacja.
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∞ turecka, włoska
∞ chińska, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 17.06. do 16.09
∞ wykwalifikowane opiekunki
i animatorki zabaw
∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia
plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ przedstawienia z udziałem
dzieci, animacje, opiekunka
∞ plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞ brodzik z 3 zjeżdżalniami dla
dzieci oraz duży aquapark
dla nastolatków
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ gimnastyka, step, pilates
∞ aqua aerobik, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf
∞ łucznictwo
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ 2 korty tenisowe
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, dyskoteka
∞ boccia, bilard
∞ salon piękności, centrum
SPA, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

TURCJA
KEMER

10

I
ZJEŻDŻALN
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TURCJA
KEMER

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Simena Sun Club
Bardzo ciekawie położony nad turkusowym, ciepłym morzem kurort, który upodobały sobie szczególnie
rodziny z dziećmi. Skąpany w słońcu hotel, otulony sosnowym lasem i bujną, kwiecistą roślinnością
pozwala cieszyć się bliskością pięknej natury i komfortowym wypoczynkiem. Urozmaicone animacje
dla dzieci i dorosłych oraz duży wybór aktywności sportowych sprawią, że wakacyjny czas upłynie pod
znakiem beztroski i zabawy.

LUNA
PARK

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony
w 2006 r.
Położenie: Camyuva, 7 km od Kemer,
ok. 70 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 89 000 m2.
Na terenie znajdują się 5 restauracji, 9 barów, sala konferencyjna, centrum biznesowe, pralnia,
3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie
wodne oraz lunapark. Ciekawy
program animacyjny, oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowo-kamienista z platformą i pomostem,
300 m długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki,
materace i ręczniki. Pawilony.
POKOJE
Zlokalizowane są w 85 bungalowach i w 8 willach. Wyposażone są
w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, łazienkę (WC, prysznic lub
wanna, suszarka), telefon, TV, balkon
lub taras.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ suity dla max 7 os., Ville dla max 8 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
à la carte, 9 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja i późny posiłek
∞ przekąski i lody
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe, świeżo wyciskany
sok pomarańczowy do śniadania
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ kebap & grill, owoce morza, włoska
∞ dalekowschodnia
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
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∞ 2 place zabaw, brodzik
∞ lunapark z karuzelami
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna, jacuzzi
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, bilard
∞ rzutki, szachy
∞ 2 korty tenisowe
∞ minigolf, koszykówka, siatkówka
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik, animacje
∞ dyskoteka
∞ masaż
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Limak Limra

TURCJA
KEMER

Luksusowy hotel położony tuż przy plaży w miejscowości Kiris. Bogaty wybór dań lokalnych, kompleks
basenów i wiele udogodnień dla najmłodszych to wszystko sprawi, że wakacje w Kemer będą udane.
Piękna plaża z certyfikatem Błękitnej Flagi zachęca do wodnych szaleństw. Polecany także dla aktywnych gości dzięki infrastrukturze sportowej na terenie hotelu.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony
w 2012 r.
Położenie: Kiris, 6 km od Kemer,
66 km od lotniska. Hotel usytuowany
na powierzchni 150 000 m2.
Na terenie znajduje się 6 restauracji,
6 barów, room service, pralnia, sejf
w recepcji, 10 sal konferencyjnych,
basen kryty, 4 baseny odkryte,
6 zjeżdżalni wodnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 350 m długości, wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi.
Leżaki, materace i ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynkach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, łazienkę (WC, wanna
lub prysznic, suszarka), telefon, TV,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ suity jacuzzi dla max 4 os.,
pokoje park dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 5 restauracji
à la carte, 6 barów
All Inclusive (10:00-04:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe
i dla nowożeńców
Restauracje à la carte: - wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, BBQ, chińska
∞ owoce morza, międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ opiekunka, wózki, łóżeczka
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✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ 2 place zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna
∞ łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ 2 korty tenisowe
∞ mini golf, squash
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje
∞ dyskoteka, kino
∞ centrum SPA, masaż
∞ lekcje tenisa, bilard
∞ standardowe boisko do
piłki nożnej
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 7 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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DIDIM
Club Tarhan Beach
Ramada Akbuk

BODRUM

BODRUM MILAS

Meşelik

La Blanche Island

Gündoğan
Göltürkbükü
Kervansaray Bodrum

Yalıkavak

Gümüşlük
Bodrum

Petunya Beach
Bodrum Holiday

Karabağ
Bodrum Park

MORZE ŚRÓDZIEMNE

Kefaluka

MARMARIS

Club Tuana

Marmaris

FETHIYE

DALAMAN

Armutalan

Fethiye

Hilton Dalaman
Hillside Beach
DALAMAN

Grand Pasa
Ideal Prime Beach

Kayaköy

MORZE
ŚRÓDZIEMNE
Grand Yazici
Marmaris Palace

MORZE
ŚRÓDZIEMNE
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Ölüdeniz
Orka Sunlife
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Liberty Lykia

ZJEŻDŻALNIE

WI-FI GRATIS

X

X

X

X

X

X

102

KEFALUKA

5

X

X

X

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

PRZY PLAŻY

X

4

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

ALL INCLUSIVE

5

PETUNYA BEACH

POLSKIE
ANIMACJE

BODRUM HOLIDAY

100

STANDARD
98

LISTA HOTELI – TURCJA EGEJSKA
2-15 lat
2-13 lat
X

103

BODRUM PARK

5

X

X

X

104

KERVANSARAY BODRUM

5

X

X

X

X

2-13 lat

2-12 lat
2-13 lat

2-13 lat

2-13 lat

105

LA BLANCHE ISLAND

5

X

X

X

X

2-15 lat

2-15 lat

106

CLUB TARHAN BEACH

5

X

X

X

X

2-13 lat

2-13 lat

107

RAMADA AKBUK

4

X

X

X

2-13 lat

108

IDEAL PRIME BEACH

5

X

X

X

X

2-13 lat

109

GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

5

X

X

X

X

2-13 lat

110

HILTON DALAMAN

5

X

X

X

X

2-10 lat

111

GRAND PASA

5

X

112

LIBERTY LYKIA

5

X

113

HILLSIDE BEACH

5

114

CLUB TUANA

5

X

115

ORKA SUNLIFE

5

X
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X

X

2-7 lat

X

X

X

2-13 lat

X

X

X

2-6 lat

X

X

X

2-14 lat

X

X
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TURCJA
BODRUM

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Bodrum Holiday
Kompleks hotelowy usytuowany w spokojnej okolicy z zapierającym dech w piersiach widokiem na
zatokę oraz grecką wyspę Kos. Hotel zapewnia przyjemny rodzinny wypoczynek w otoczeniu bujnej
roślinności śródziemnomorskiej, oferując swoim Gościom znakomitą kuchnię oraz bogaty program
animacyjny, w tym opiekę polskojęzycznego animatora dla dzieci.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: Icmeler, 4 km od Bodrum,
45 km od lotniska. Zabudowa tarasowa, liczne schody. Hotel usytuowany
na powierzchni 124 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restauracje, 7 barów, 3 sale konferencyjne, centrum biznesowe, pralnia,
room service, basen kryty, 3 baseny
odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych.
Urozmaicony program animacyjny
dla dzieci i dorosłych, polskojęzyczny animator dla dzieci oraz szeroki
wybór zajęć rekreacyjno - sportowych dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna w formie
platformy, 400 m długości. Plaża
posiada certyfikat Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki.
Bar na plaży.

98

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 sześciopiętrow ych budynkach głównych,
w 9 trz ypiętrow ych bungalowach i w jednopiętrowym aneksie.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, łazienkę
(WC, wanna lub prysznic, suszarka),
telefon, TV, balkon lub balkon francuski lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 7 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 7 barów (m.in. lobby bar
i bar nad basenem)
All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
98

∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, rybna, turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 15.06 do 14.09
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.:
zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ plac zabaw
∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie
∞ bufet i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ koszykówka, mini boisko
do piłki nożnej
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ 2 korty tenisowe
∞ siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum
SPA, masaż
∞ lekcje tenisa
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 15 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

TURCJA
BODRUM

POLSKIE

ANIMACJE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE
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TURCJA
BODRUM

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

Petunya Beach
Hotel położony tuż przy plaży, oddzielony od niej nadmorską promenadą. Charakteryzuje się niską
zabudową i oferuje przyjemne wakacje dla rodzin z dziećmi. Najmłodszymi zaopiekuje się polski animator,
podczas gdy rodzice mogą zrelaksować się w hotelowym centrum SPA, na plażach czy basenach.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Położenie: Ortakent, 11 km od
Bodrum, 47 km od lotniska. Hotel
u s y t u o w a n y n a p o w i e r zc h n i
17 000 m2.
Na terenie znajdują się restauracja,
2 bary, pralnia, 2 baseny odkryte,
2 zjeżdżalnie wodne. Urozmaicony
program animacyjny oraz polskojęzyczny animator dla dzieci.
PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży
publicznej, piaszczysto-żwirowa,
60 m długości, posiada certyfikat
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, materace, ręczniki plażowe. Przejście
do plaży przez promenadę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 9 budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, łazienkę
(prysznic, suszarka, WC), telefon, TV,
balkon.
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Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, lobby
bar, bar przy basenie
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja oraz późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców

∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞ brodzik
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, centrum SPA, sauna,
łaźnia turecka, masaż
∞ tenis stołowy, bilard, rzutki
∞ kort tenisowy
∞ koszykówka, siatkówka, mini
boisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 13 lat

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 15.06. do 14.09
∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia
plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

100

TURCJA
BODRUM

POLSKIE

ANIMACJE

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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TURCJA
BODRUM

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Kefaluka

Wyjątkowe położenie hotelu oferuje niezapomniany widok na piękny,
głęboki błękit Morza Egejskiego i wyspę Kos. Przygotowano tu dla małych
i dużych Gości baseny z aquaparkiem, a dla miłośników relaksu w SPA
bogatą ofertę zabiegów. Smakosze będą mogli delektować się potrawami
z wielu zakątków świata serwowanymi w restauracjach à la carte.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Położenie: Ak yarlar, 9 km od
Turgutreis, 25 km od Bodrum, 58 km
od lotniska. Hotel usytuowany na
powierzchni 50 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restauracji,
9 barów, 7 sal konferencyjnych, pralnia,
room service, basen kryty, 3 baseny
odkryte, 5 zjeżdżalni wodnych.

willowej. Wyposażone są w klimatyzację centralną, TV, telefon, sejf,
minibar, łazienkę (WC, wanna lub
prysznic, suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.,
pokoje dla niepełnosprawnych
dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ pokoje deluxe dla max 3 os.,
suity dla max 6 os.

PLAŻA
Przy hotelu, 100 m od budynku
głównego, prywatna z pomostem,
piaszczysto-żwirowa z kamienistym zejściem do morza o długości
440 m. Plaża odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki,
ręczniki, pawilony. Przejście do plaży
przez promenadę. Bar na plaży.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
à la carte, 9 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok
pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców

POKOJE
Zlokalizowane są w dziesięciopiętrowym budynku głównym i w części

Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ rybna, międzynarodowa,
włoska, turecka

∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, masaż
∞ koszykówka, siatkówka plażowa,
mini boisko do piłki nożnej
∞ łaźnia turecka, sauna, jacuzzi
∞ 2 korty tenisowe, squash, kręgle
∞ tenis stołowy, bilard, rzutki, bilard
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ sporty wodne na plaży

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 2 place zabaw
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne

POKOJE
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POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 12 lat

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Bodrum Park

TURCJA
BODRUM

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

Obiekt o charakterze wioski wakacyjnej stanowi idealne miejsce na rodzinny
wypoczynek. Na dzieci czeka tu szereg atrakcji w hotelowym mini klubie,
plac zabaw oraz zjeżdżalnie wodne, a cudowne widoki roztaczające się
z perspektywy leżaka uciszą troski dnia rodziców.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: 2 km od Yalıçiftlik, 15 km od
Bodrum, 40 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 120 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restauracje, 3 bary, sala konferencyjna,
pralnia, 3 baseny odkryte i basen kryty,
5 zjeżdżalni wodnych. Urozmaicony
program animacyjny dla dzieci i dorosłych oraz wybór zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto żwirowa, 120 m długości. Posiada certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki,
materace i ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 dwupiętrowych
budynkach głównych i w 25 dwu-

piętrowych budynkach klubowych.
Wyposażone w klimatyzację, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, łazienkę (prysznic, suszarkę, WC), telefon, TV, balkon lub
balkon francuski lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne club dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje à la
carte, lobby bar, pool bar, beach bar
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne i importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, włoska, owoce morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ 2 zjeżdżalnie wodne
∞ mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie mini klubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ opiekunka
∞ menu dla dzieci w restauracji
głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, masaż
∞ 3 korty tenisowe
∞ mini boisko do piłki nożnej,
siatkówka, koszykówka
∞ animacje, dyskoteka
∞ łaźnia turecka, centrum SPA
i talasoterapii
∞ salon piękności,
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, bilard
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 13 lat

PRZYKŁADOWY POKÓJ
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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TURCJA
BODRUM

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Kervansaray Bodrum
Wyjątkowo położony z przepięknym widokiem hotel to ciekawe miejsce na spędzenie uroczych
wakacji. Cudowne widoki na zielone pagórki i głęboki błękit morza zapierają dech w piersiach.
Wyborne menu oraz urozmaicony program animacji zapewni rozrywkę dużym i małym gościom.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony
w 2012 r.
Położenie: 5 km od Torby, 11 km
od Bodrum, 25 km od lotniska.
Zabudowa tarasowa, liczne schody.
Hotel usytuowany na powierzchni
87 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 5 restauracji, 5 barów, room service,
3 sale konferencyjne, pralnia, basen
kryty, 3 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, w formie
platformy i pomostu, 300 m długości. Plaża posiada certyfikat Błękitnej
Flagi. Parasole, leżaki i materace,
ręczniki. Bar na plaży.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
dla max 3 os.
∞ pokoje standardowe Village
dla max 4 os.

POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym, w aneksie i w 40 bungalowach. Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, minibar,
telefon, TV, łazienkę (WC, wanna lub
prysznic, suszarka), balkon lub taras
lub balkon francuski.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja oraz późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, chińska, włoska,
owoce morza

PRZYKŁADOWY POKÓJ

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
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∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw, 2 brodziki
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna
∞ jacuzzi, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ 2 korty tenisowe, minigolf
∞ koszykówka, siatkówka
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA
i talasoterapii, masaż
∞ cymbergaj, bilard
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

La Blanche Island

TURCJA
BODRUM

Bogaty wachlarz rozrywek i zajęć sportowych, szeroka oferta kulinarna oraz wysoki
standard czynią ten hotel wyjątkowym. Dorośli pragnący się zrelaksować mogą
skorzystać z licznych zabiegów SPA, aquapark zadowoli małych i dużych
amatorów wodnych szaleństw.

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

7

I
ZJEŻDŻALN

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: 3 km od Guvercinlik,
26 km od Bodrum, 15 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 82 000 m2.
Na terenie znajdują się 6 restauracji,
4 bary, sejf w recepcji, pralnia, 4 sale
konferencyjne, centrum biznesowe, basen kryty, 4 baseny odkryte,
7 zjeżdżalni wodnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa z platformą, 150 m długości. Parasole, leżaki, materace,
ręczniki. Na plaży znajduje się bar.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 sześciopiętrowych budynkach. Wyposażone
są w klimatyzację centralną, TV,
telefon, sejf, minibar, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, łazienkę
(prysznic, WC, suszarka), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ pokoje large dla max 4 os.

Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja
∞ przekąski i lody
∞ podwieczorek i późny posiłek
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka i rybna
∞ międzynarodowa i steak house

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4 -12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik
∞ 2 zjeżdżalnie wodne
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
„Pulcinella”, 4 restauracje à la
carte, 4 bary

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ sauna
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ szachy
∞ kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ salon piękności
∞ centrum SPA
∞ masaż, jacuzzi
∞ bilard
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 15 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Club Tarhan Beach

TURCJA
DIDIM

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Zadbany kompleks hotelowy otoczony dużym zielonym ogrodem. Położony tuż przy szerokiej
piaszczystej plaży oferuje swoim Gościom relaks nad lazurowym morzem lub baseny ze zjeżdżalniami, zaplecze rekreacyjno-sportowe oraz ciekawy program animacyjny dla osób preferujących
aktywny wypoczynek.

POKOJE
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-oso

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*HV
Położenie: ok. 8 km od Didim, ok.
82 km od lotniska w Bodrum, ok.
92 km od Efezu. Hotel usytuowany
na powierzchni 53 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się: 2 restauracje, 5 barów, 2 sale konferencyjne, pralnia, basen kryty, 2 baseny
odkr yte, 3 zjeżdżalnie wodne.
Animacje dla dzieci i dorosłych
oraz ciekawa oferta zajęć sportowo
– rekreacyjnych.

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży
publicznej, piaszczysta, 1000 m długości. Parasole, leżaki, materace
i ręczniki plażowe, pawilony. Bar na
plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf,
minibar, łazienkę (WC, prysznic, suszarka), balkon.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe club
dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.

∞ brodzik, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja oraz późny posiłek
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecko - rybna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ kort tenisowy
∞ minigolf
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa, animacje
∞ centrum SPA, masaż
∞ bilard, szachy
∞ kino, dyskoteka, aerobik
∞ sporty wodne na plaży

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
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POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Ramada Akbuk

TURCJA
DIDIM

Pięknie położony na wzniesieniu z widokiem na zatokę, oddalony od głównej drogi oraz plaży
o ok. 1 km, zapewni udany wypoczynek dla całej rodziny. Ten nowoczesny hotel z wieloma atrakcjami dla małych i dla dużych przystosowany jest dla rodzin z dziećmi. Doskonały dla osób chcących odpocząć z dala od gwaru dużych miast.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2014 r. Odnowiony
w 2015 r.
Położenie: Akbuk, 20 km od Didim,
50 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 22 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się: 3 restauracje, 5 barów, pralnia, 2 baseny
odkryte, 6 zjeżdżalni wodnych.
Animacje dla dzieci i dorosłych,
ciekawa oferta zabiegów relaksacyjnych oraz zajęć sportowo
– rekreacyjnych.

Parasole, leżaki, materace i ręczniki
plażowe. Bar na plaży.

PLAŻA
1200 m od hotelu, wydzielona
część plaży publicznej, piaszczysto
- żwirowa, 600 m długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi.
Przejście do plaży promenadą lub
ulicą lub dojazdbusem hotelowym.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, 5 barów
All Inclusive Plus (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja oraz późny posiłek

POKOJE
Zlokalizowane są w 8 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę (prysznic, WC, suszarka),
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
dla max 3 os.

∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, masaż
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, animacje
∞ dyskoteka, muzyka na żywo
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
PRZYKŁADOWY POKÓJ

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

107

107

TURCJA
MARMARIS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Ideal Prime Beach

Nowoczesny obiekt zlokalizowany na rozległym terenie skąd roztaczają się przepiękne widoki na krystalicznie niebieskie morze. Odpowiednią dawkę wakacyjnej
aktywności zapewni bogata oferta sportowo-rekreacyjna oraz zabawa na wieczornej dyskotece. Na miłośników wellness czeka relaks w łaźni tureckiej, saunie lub
w centrum SPA. To świetny wybór zarówno na wakacje pełne rozrywki, jak i na
błogi relaks.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: 3,5 km od Marmaris, 110
km od lotniska w Dalaman. Hotel usytuowany na powierzchni 20 000 m2.
Na terenie znajdują się 3 restauracje,
6 barów, sala konferencyjna, pralnia,
2 baseny odkryte, basen kryty,
2 zjeżdżalnie wodne.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa o długości 250 m, odznaczona certyfikatem Błękitnej
Flagi. Dojście do plaży promenadą.
Parasole, leżaki i ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 sześciopiętrowych budynkach. Wyposażone
są w klimatyzację indywidualną,
TV, telefon, sejf, mini bar, łazienkę
(prysznic, WC, suszarka), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
∞ pokoje rodzinne dla max 3 os.

∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ dalekowschodnia,
międzynarodowa

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
i późny posiłek

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna
∞ plac zabaw
∞ animacje, mini disco
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

∞ tenis stołowy
∞ rzutki, bilard
∞ dyskoteka, animacje
∞ centrum SPA
∞ salon piękności
∞ masaż
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Grand Yazici Marmaris Palace

TURCJA
TURCJA
MARMARIS
MARMARIS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

DLA IN
RODIEZĆMI
Z DZ

POKOJE

5

dla
rodzin

ych
owych
obow
-os
-osob

Wyjątkowy obiekt usytuowany pośród piniowego lasu z pięknymi widokami na okoliczne zielone wzgórza. Zwolennicy aktywnego wypoczynku znajdą mnóstwo powodów
do zadowolenia, począwszy od szerokiej oferty uprawiania sportów wodnych na plaży poprzez siłownię, aż po korty tenisowe. Najmłodsi chętnie skorzystają z propozycji
niezapomnianej zabawy w miniklubie lub na zjeżdżalniach wodnych. Na spragnionych miejskiej rozrywki czeka tętniące życiem Marmaris.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: Icmeler, 2 km od Marmaris,
ok. 90 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 70 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restauracje, 5 barów, 3 sale konferencyjne, pralnia, basen kryty, 4 baseny
odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa z platformą i pomostem,
380 m długości, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi. Parasole,
leżaki, materace, ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w czteropiętrowym budynku głównym i w 26
tr z ypiętrow ych bungalowach.

Wyposażone są w klimat y zację centralną, TV, telefon, minibar,
sejf, łazienkę (suszarka, wanna lub
prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 5 barów
All Inclusive (10:00-00:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
podwieczorek, kolacja oraz
późny posiłek, przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, włoska, owoce morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ brodzik, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla
dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ mini boisko do koszykówki,
siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, rzutki,
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ bilard, mini golf
∞ 2 korty tenisowe
∞ aerobik
∞ animacje
∞ salon piękności
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ lekcje tenisa
∞ boccia
∞ dyskoteka na plaży
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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TURCJA
MARMARIS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Hilton Dalaman
Stylowy hotel sieci Hilton spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Zadbany
palmowy ogród i różnobarwne kompozycje roślinne zachwycają harmonią natury. Najmłodsi Goście
pobawią się w aquaparku ze zjeżdżalniami bądź w mini klubie, podczas gdy dorośli zrelaksują się
w centrum SPA.

AQUA
PARK

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Położenie: 2 km od Sarigerme,
12 km od Dalamanu, 17 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 176 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 7 restauracji, 11 barów, room service,
3 ale konferencyjne, centrum biznesowe, pralnia, 3 baseny kryte,
4 baseny odkryte, aquapark.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta,
650 m długości, z pomostem, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki.
Pawilony. Wymagana rezerwacja.

POKOJE
Zlokalizowane są w czteropiętrow ym budynku głównym.
Wyposażone są w klimatyzację
centralną, TV, telefon, sejf, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę (wanna lub prysznic, WC,
suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje deluxe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 6 os.
∞ pokoje Guest dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.

∞ śniadanie, obiad, kolacja i późny
posiłek oraz lody
∞ przekąski i podwieczorek
∞ lokalne oraz wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ świeżo wyciskany sok pomarańczowy
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, włoska, dalekowschodnia,
owoce morza, indyjska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 6 restauracji
à la carte, 11 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-10 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie mini klubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna

∞ klub dla nastolatków w wieku 13-15 lat
∞ plac zabaw, 3 brodziki
∞ aquaparkdla młodszych i starszych
∞ menu dla dzieci w klubie Paradise
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka,
jacuzzi, masaż
∞ 6 kortów tenisowych
∞ lekcje tenisa
∞ tenis stołowy, squash
∞ badminton, szachy, rzutki
∞ mini golf, łucznictwo, boccia
∞ koszykówka, siatkówka,
siatkówka plażowa
∞ boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ sporty wodne na plaży
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 10 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Grand Pasa

TURCJA
MARMARIS

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Dogodna lokalizacja hotelu pozwala cieszyć się urokami śródziemnomorskiej plaży i pachnącego sosnowego
lasu, a jednocześnie oferuje bliskość pełnego rozrywek miasta Marmaris. Najmłodsi Goście spędzą radosne chwile na wodnych zjeżdżalniach lub na piaszczystej plaży skąpanej w słońcu. Miłośników aktywnego wypoczynku
zadowoli bogata oferta sportowa i urozmaicone animacje wieczorne.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r.
Położenie: 3 km od centrum
Marmaris, 100 km od lotniska. Hotel
usytuowany na powierzchni 7 000 m2.
Na terenie znajdują się 2 restauracje,
4 bary, 2 sale konferencyjne, pralnia,
basen odkryty, basen kryty, 3 zjeżdżalnie wodne.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

PLAŻA
350 m od hotelu, odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi, publiczna,
piaszczysto-żwirowa, 100 m długości. Parasole, leżaki i materace.
Przejście do plaży przez ulicę. Do
plaży kursuje bus hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone

są w klimatyzację indywidualną, TV,
telefon, minibar, sejf, łazienkę (WC,
wanna, suszarka), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych

∞ dzieci w wieku 1-5 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja oraz późny posiłek
∞ przekąski i podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ międzynarodowa

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna
∞ aerobik
∞ animacje
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ łaźnia turecka
∞ tenis stołowy,
∞ bilard
∞ dyskoteka

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, brodzik
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 6-12 lat

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 7 lat
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TURCJA
FETHIYE

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Liberty Lykia
POKOJE

6

dla
rodzin

ch
wych
bowy
sobo
-o
-oso

Połyskujące błękitne morze, urzekające zatoczki, gorące słońce i sosnowe lasy, to wszystko oferuje Liberty Lykia,
doskonale łącząc naturę i luksus. Bogata oferta rozrywkowo-rekreacyjna, animacje i występy kabaretów umilą czas
urlopowiczom. Na najmłodszych gości czeka wspaniała kraina dziecięcych zabaw z aquaparkiem, zjeżdżalniami
i jaskinią przygód. Tu nie ma miejsca na nudę!

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: część Village: 1991 r.,
część Residence: 1994 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: 3 km od Oludeniz, 15 km od
Fethiye, 71 km od lotniska. Hotel usytuowany częściowo na wzgórzu – zabudowa tarasowa, schody. Powierzchnia
obiektu wynosi 370 000 m2.
Na terenie znajduje się: 7 restauracji, kilkanaście barów, pralnia, 4 sale
konferencyjne, basen kryty, 4 baseny
odkryte, aquapark z 18 zjeżdżalniami.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 750 m długości, wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, materace, ręczniki, pawilony. Do plaży kursuje bus
hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku trzypiętrowych budynkach. Wyposażone
są w klimatyzację centralną, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy

i herbaty, łazienkę (prysznic, suszarka, WC), telefon, TV, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje double standard
dla max 3 os.
∞ pokoje double large dla max 4 os.
∞ pokoje double large dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
∞ pokoje rodzinne connection
dla max 6 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 7 restauracji
à la carte, kilkanaście barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski , podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe, soki ze świeżych owoców
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ japońska, teppenyaki,
azjatycka, rybna, turecka,
włoska, steak house

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ program animacyjny i kluby
dla dzieci w wieku 4-18 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini
klubu tylko pod opieką
rodzica/opiekuna
∞ 2 place zabaw, brodzik
∞ aquapark (10 zjeżdżalni) dla
młodszych i starszych
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, koszykówka, siatkówka,
siatkówka plażowa, mini boisko
do piłki nożnej, aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ 19 kortów tenisowych, lekcje tenisa
∞ animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ bilard, minigolf, golf
∞ sporty wodne na plaży
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Hillside Beach

TURCJA
FETHIYE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

POKOJE

5

dla
rodzinch
wy ch

bowy
sobo
-o
-oso

Luksusowy, bajkowo położony z pięknym widokiem na plażę, uroczą zatokę, wzgórza
i doliny porośnięte drzewami. Ciekawe animacje i baza sportowo-rekreacyjna umili
czas nawet najbardziej wymagającym gościom. Dzieci będą się świetnie bawić w mini
klubie lub w aquaparku, a rodzice zrelaksują się w centrum SPA lub na słonecznym
tarasie. To magiczne miejsce, do którego chce się powracać.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony
w 2016 r.
Położenie: 4 km od Fethiye, 55 km
od lotniska. Hotel usytuowany na
powierzchni 100 000 m2. Hotel usytuowany na wzgórzu - zabudowa
tarasowa.
Na terenie hotelu znajdują się 3 restauracje, 8 barów, sejf w recepcji,
pralnia, 3 sale konferencyjne, basen
odkryty, 4 zjeżdżalnie wodne dla
dzieci.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowa, 350
m długości, odznaczona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki materace i ręczniki. Plaża Serenity i Silent
tylko dla dorosłych. Po terenie hotelu
kursują busiki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, minibar, łazienkę (WC,
prysznic, suszarka), telefon, TV.

Typy pokoi:
∞ pokoje kategorii A dla max 3 os.
∞ pokoje kategorii B dla max 5 os.
∞ pokoje standardowe kategorii
C dla max 3 os., pokoje standardowe kategorii D dla max 2 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, 8 barów
FB+
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ do posiłków serwowane są: piwo,
wino stołowe oraz wybrane
napoje bezalkoholowe
∞ do śniadania sok z pomarańczy
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, śródziemnomorska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub, plac zabaw, animacje
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini
klubu tylko pod opieką
rodzica/opiekuna
∞ 2 brodziki, aquapark (4 zjeżdżalnie)
dla młodszych i starszych
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ plac zabaw
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka do dziecka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, centrum nurkowe
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, masaż
∞ 4 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ koszykówka, siatkówka plażowa,
mini boisko do piłki nożnej
∞ animacje, dyskoteka, kino
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ sporty wodne na plaży

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 6 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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TURCJA
FETHIYE

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Club Tuana

POKOJE

5

dla
rodzinych
ych

ow
obow
-os
-osob

PRZYKŁADOWY POKÓJ

ZOO

Kompleks zlokalizowany w pięknym zielonym ogrodzie tuż przy piaszczystej plaży, zachęca do letniego wypoczynku. Najmłodsi będą się świetnie bawić na zjeżdżalniach wodnych bądź w mini klubie. Liczne atrakcje przygotowane dla gości, rozbudowane zaplecze sportowe, inspirujące animacje, sprawią że wakacje będą niezapomniane.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*HV
Data otwarcia: 1993 r. Odnowiony
w 2011 r.
Położenie: Yaniklar, ok. 17 km od
Fethiye, ok. 47 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
120 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 4 restauracje, 8 barów, 2 sale konferencyjne, pralnia, sejf w recepcji, 2 baseny
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 250 m długości, posiada
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole,
leżaki, materace i ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w 17 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację centralną lub indywidualną, sejf, minibar,
TV, telefon, łazienkę (WC, wanna lub
prysznic, suszarka), balkon.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 8 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, włoska, owoce morza
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i mini klub dla dzieci
w wieku 4-7 i 8-14 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ zoo, plac zabaw
∞ 2 brodziki, zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
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∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ podgrzewacz butelek do karmienia w restauracji głównej
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, masaż
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ 5 kortów tenisowych
∞ tenis stołowy, badminton,
squash, rzutki, minigolf
∞ siatkówka, koszykówka, mini
boisko do piłki nożnej
∞ aerobik, animacje, dyskoteka, kino
∞ siatkówka plażowa
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ lekcje tenisa
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe
POBYT W HOTELU GRATIS:
1. dziecko do 14 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Orka Sunlife

TURCJA
FETHIYE

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Kaskadowo usytuowany na wzniesieniu hotel z widokiem na malowniczą lagunę.
Urozmaicona kuchnia zaspokoi wszystkie gusta i smaki a pełne atrakcji dni sprawią, że zabawie nie będzie końca. Na chętnych czeka zasłużony relaks w centrum
SPA. Tutaj będziesz cieszyć się wspaniałymi wakacjami razem z całą rodziną.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Położenie: 2,5 km od Oludeniz,
60 km od lotniska. Hotel usytuowany na wzniesieniu na powierzchni
15 000 m2, z licznymi schodami.
Na terenie znajdują się 3 restauracje, 4 bary, room service, pralnia,
sala konferencyjna, basen kryty,
basen odkryty, 5 zjeżdżalni wodnych.
Animacje i ciekawa oferta relaksacyjno-sportowa dla zainteresowanych.
PLAŻA
2,5 km od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa. Do plaży kursuje bus
hotelowy. Parasole, leżaki, materace.

POKOJE
Zlokalizowane są w 5 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf minibar, łazienkę (WC,
prysznic), TV, telefon, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ pokoje superior dla max
3 os., pokoje dla osób
niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, 4 bary
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja oraz późny posiłek

∞ przekąskii podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ turecka, włoska

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw, brodzik, opiekunka
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka,
jacuzzi, masaż
∞ tenis stołowy, bilard, rzutki, szachy
∞ aerobik, dyskoteka, animacje
∞ centrum SPA
∞ salon piękności

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i mini klub dla
dzieci w wieku 4-12 lat
PRZYKŁADOWY POKÓJ

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Grecja to kraj wysp. Jest ich około 2,5 tysiąca.
Ale zaledwie 165 jest zamieszkanych.

W

Grecji można podpatrywać z bliska pływające wielkie żółwie, zobaczyć, jak łowi się gąbki,
a w wielkich akwariach podziwiać groźne rekiny. To miejsce na ziemi szczególnie upodobali sobie
olimpijscy bogowie, wspaniałe boginki, dzielni herosi...
Już samo stąpanie po ich śladach to wspaniała przygoda.
A po wrażeniach dnia nic nie smakuje tak dobrze jak pyszna grecka kolacja, niczym boska ambrozja.
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Kolebka zachodniej cywilizacji
Ze starożytnej Grecji wywodzą się: filozofia, literatura
i igrzyska olimpijskie. Tutaj rozkwitła matematyka i narodził się teatr. Grecja to ojczyzna demokracji. Słowo „demokracja” pochodzi od greckiego „demos” (lud) i „kratos”
(władza). W starożytnych Atenach obywatele miasta na
zgromadzeniach zwanych eklezjami ustanawiali prawa, organizowali święta i decydowali o wojnie i pokoju.

Nie udawaj Greka!
Powiedzenie prawdopodobnie zawdzięczamy greckiemu
filozofowi Sokratesowi, który zaczepiał ludzi zadając im
różne pytania, udając tym samym, że sam nie zna na nie
odpowiedzi. Zwrotu tego używamy wtedy, kiedy chcemy
powiedzieć: Nie udawaj, że nie wiesz o co chodzi.

WIEM, ŻE NIC NIE

WIEM

Uśmiech dziecka jest jak słońce

DOBRZE WIEDZIEĆ
Przelot z Polski: 2 godz. 15 min (Korfu);
ok. 3 godz. (Kreta, Rodos)
Czas: w stosunku do Polski + 1 godzina
Waluta: euro
Religia: prawosławie

Tajemnice wielkiego pałacu
Choć odkrywca pałacu w Knossos Anglik Artur Evans
uważał, że potężna budowla należała do mitycznego króla Minosa, tak naprawdę nie wiadomo, kto
tam mieszkał. Nie wiemy także, dlaczego wielki pałac zbudowano daleko od miasta i nie otoczono
go murami obronnymi. Czyżby bliskość morza dostatecznie go chroniła?

Sokrates

117

117

Antyczna grecka kolumna

Mityczne skarby
Grecja to kraj wielkiej historii, zobacz jak to dawniej bywało.
AKROPOL I AGORA W ATENACH. Najbardziej znane
starożytne zabytki w Grecji. Na Agorze znajdziecie m.in.
pozostałości sądów, galerii handlowej, szkoły i więzienia
sprzed tysięcy lat. W Muzeum Agory warto zlecić dzieciom odnalezienie wśród eksponatów starożytnych nocników i zabawek.
POZOSTAŁOŚCI STAROŻYTNEJ OLIMPII NA PELOPONEZIE. To tutaj w 776 roku p.n.e rozegrały się pierwsze
igrzyska olimpijskie. Na antycznym stadionie do dziś zachowało się główne wejście. A tam, gdzie odbywały się
wyścigi, uważny obserwator wciąż może dostrzec linię
startową (na kamieniu zrobiono rowki na palce zawodników). Dzieciaki na pewno rozbawi informacja, że w starożytnej Grecji sportowcy startowali na igrzyskach nago.
PAŁAC WIELKICH MISTRZÓW W RODOS. Imponujący
XIV-wieczny zamek zakonu kawalerów maltańskich to
prawdziwa gratka dla miłośników średniowiecznych rycerzy.
ACHILLION NA KORFU. Zbudowana w stylu klasycystycznym letnia rezydencja cesarzowej Sissi z pięknymi
ogrodami to świetne miejsce, by opowiedzieć dzieciom
historię wojny trojańskiej. To właśnie jej bohater Achilles
zainspirował cesarzową Sissi do stworzenia Achilionu.

Skok przez byka
Ulubioną rozrywką starożytnych Kreteńczyków było
obserwowanie ekscytującego spektaklu – akrobatycznych skoków przez byka.
Odważni młodzieńcy kolejno łapali byka za rogi, robili
przewrót do tyłu i lądowali
za zwierzęciem.
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Dla dzieci świetną pamiątką z wakacji
będzie tavli, narodowa grecka gra planszowa.

Pamiątek czar
Wspaniałą pamiątką z kraju słońca będzie ręcznie robione
mydełko z oliwek, bo w końcu Grecja oliwkami i oliwą stoi.
Innym ciekawym suwenirem będą produkty z kolorowej
ceramiki lub barwionego szkła.

Ręcznie robione oliwkowe mydełko

TO ZACHWYCI
I DUŻYCH I MAŁYCH
PARKI WODNE NA KRECIE. W Limnoupolis koło Chanii
i Anopolis w pobliżu Heraklionu czekają na was wielkie
baseny, sztuczne fale, małe i duże zjeżdżalnie, wodne
place zabaw, brodziki dla maluchów i mnóstwo innych
atrakcji.
DOLINA MOTYLI NA RODOS. Wśród bujnych roślin
żyją tu tysiące motyli. Gdy mają złożone skrzydełka,
wyglądają jak zwykłe, szare ćmy, ale w locie
zachwycają pomarańczową barwą.
CRETAQUARIUM W HERAKLIONIE. Można w nim
zobaczyć pływające w ogromnych akwariach rekiny
i wiele innych gatunków ryb oraz koniki morskie,
rozgwiazdy i inne stworzenia.
MUZEUM MORSKIE W CHANII. Tutaj ukryte są
misterne modele statków z różnych epok, imponująca
wystawa muszli i innych morskich skarbów, a także
pomieszczenie imitujące łódź podwodną.
REJS ŁODZIĄ Z PRZEZROCZYSTYM DNEM. To jedna
z ciekawszych atrakcji oferowanych w wielu miejscach
na greckim wybrzeżu. Przez szklane dno łódki można
podziwiać podwodne krajobrazy oraz życie morskich
stworzeń. Wrażenia niezapomniane.
WYSPA GĄBEK MORSKICH KALYMNOS. Można na nią
popłynąć z Kos. Zobaczycie tam, jak łowi się naturalne
gąbki i co się z nimi dzieje, zanim trafią do sprzedaży.
AKWARIUM W RODOS. Wędrując korytarzami
podwodnej groty, można podglądać przez szybę
podwodne życie fok, ryb, żółwi, skorupiaków i wielu
innych morskich stworzeń.
REZERWAT WIELKICH ŻÓŁWI MORSKICH NA
ZAKYNTOS. Zatoka Laganas na południu wyspy
to ich miejsce lęgowe. Płynie się tam łodzią
z przezroczystym dnem. Widok przepływających pod
nogami żółwi to atrakcja nie tylko dla dzieci.

Ć
GRECJA PALCE LIZA
Dzieciaki powinny zasmakować w placku PITA nadziewanym mięsem (zwykle jest to słynne greckie gyros opiekane
na ruszcie i potem cieniutko pokrojone), pomidorem, ogórkiem, cebulą i z sosem
tzatziki. Jako przekąska
sprawdzą się tutejsze
PRECLE posypane
sezamem. A jako
deser – RIZOGALO, czyli kremowy grecki pudding z ryżu, mleka
i skórki cytrynowej. I oczywiście
pyszne GRECKIE
LODY, np. z figami
czy z dodatkiem ciasta
Lody – niezastąpiony deser
FILO.

„Cats of Greece”
Koty w Grecji na stałe wpisują się w krajobraz. Można
je spotkać dosłownie wszędzie. Wychudzone z dzikim
spojrzeniem, wylegują się w słońcu. A w ramach rozrywki, bez pośpiechu przechadzają się w labiryncie
wąskich ulic, pomiędzy małymi tawernami i sklepikami. Ludzie w Grecji nie udomawiają ani nie hodują kotów, to dzikie koty. Są nieodzownym elementem greckiego krajobrazu. Nawet pamiątki to często różne kocie
mordki na pocztówkach i kalendarzach.

Dzikie koty to stały element greckiego krajobrazu
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Kreta je

czyli wakac nd
w labiryncie lege
PLAŻE SĄ TU PIĘKNE,
KRAJOBRAZY RÓŻNORODNE
I WSZĘDZIE UNOSI SIĘ
PRZYJEMNY ZAPACH,
POWIETRZE WPROST
PRZESYCONE JEST WONIĄ
KWITNĄCYCH KWIATÓW I ZIÓŁ.

Jaskinia Zeusa
Warto zwiedzić jaskinię Dikti z malowniczymi stalaktytami i stalagmitami oraz kamieniami porośniętymi z jednej
strony mchem. Według mitu to właśnie w niej narodził się
Zeus, mityczny pan nieba, wszystkich bogów
i ludzi,
władca piorunów.

Kolumny do góry nogami
Wizytówką Knossos są czerwone betonowe kolumny
o nietypowym kształcie – węższe u dołu, szersze u góry.
Pień cyprysu przed osadzeniem w postumencie odwracano „do góry nogami”, by ścięte drzewo nie zaczęło znów
rosnąć. Dzisiejszy kształt kolumn to już tylko tradycja.
Pokażcie dzieciom mityczny pałac sprzed tysięcy lat.
Nudy? Na pewno nie! Przypomnijcie im mit o królu Minosie i uwięzionym w labiryncie potworze
Minotaurze. Według podań wszystko
to zdarzyło się właśnie w Knossos. Powstało tu ponad 1000
pomieszczeń połączonych ze
sobą
korytarzami
biegnącymi
w różnych kierunkach. Rzeczywiście labirynt, prawda? I jak
tu nie wierzyć w mity!

Kto by nie chciał choć raz
zasiąść na grzbiecie osiołka?
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Oko w oko
z rekinem
Wielką atrakcją jest Cretaquarium w Heraklionie. W 60 ogromnych akwariach mieszka 2,5 tys, różnych organizmów. Zobaczycie tutaj groźnie wyglądające
rekiny i mnóstwo innych gatunków ryb, a także koniki
morskie, rozgwiazdy, ośmiornice, kraby, meduzy i wiele
innych podwodnych stworzeń. Największe okno, przez
które można podziwiać życie pod wodą, ma aż 9 m długości i 2 m szerokości. Stojąc przed nim, poczujecie się,
jakbyście sami znaleźli się w głębinach.

Wodny raj
Warto odwiedzić ogromne parki wodne: koło
Chanii i Anopolis w pobliżu Heraklionu.
Wielkie baseny, sztuczne fale, małe i duże
zjeżdżalnie, wodne place zabaw, brodziki
dla maluchów zapewnią moc wrażeń.

KRETA

WYCIECZKI FAKU

LTATYWNE
Stella Palace
Imperial Belvedere
Aqua Sun Village

HERAKLION

MORZE ŚRÓDZIEMNE

X

AQUA SUN VILLAGE

4

X

MEROPI HOTELS

4

X

odnajdź skarb piratów

122

STELLA PALACE

123

IMPERIAL BELVEDERE

124
125

Na wyspie Gramvousa Twoim oczom ukaże się forteca
usytuowana na szczycie skały o wysokości 137 m. Zachętą do wspinaczki może być okazałość zamku i legenda
mówiąca o ukrytym tam skarbie piratów. Następnie statek odpływa w kierunku Balosa, gdzie zobaczymy lagunę
z niepowtarzalną plażą i różnorodnymi muszlami.

Wieczór kreteński

Wycieczka dostępna z hoteli w okolicach Rethymnonu.

Knossos/Heraklion

Wąwóz Samaria położony w masywie Gór Białych
(Lefka Ori), zaliczany jest do europejskich cudów natury. Przez tysiąclecia woda rzeźbiła
wąwóz, który liczy sobie 18 km długości, jego szerokość waha się od 3 do
40 m, a głębokość wynosi miejscami
nawet do 600 m. Jest to najdłuższy
wąwóz w Europie. Następnym punktem wycieczki jest rejs statkiem podczas, którego będzie unikalna szansa
na podziwianie kontrastów kreteńskich krajobrazów – gór i morza, północy i południa wyspy.
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LISTA HOTELI – KRETA

Gramvousa – Balos

Wąwóz Samaria

X

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

X

WI-FI GRATIS

Santorini jest uroczą wysepką, która zachwyca klifowymi
zboczami, czarnym piaskiem, białymi domkami, błękitną
taflą morza i powulkaniczne krajobrazy. W czasie rejsu
można zażywać kąpieli słonecznych na pokładzie statku
i podziwiać fantastyczny widok na urwisko Caldera.

ZJEŻDŻALNIE

ALL INCLUSIVE

5
4+

Rejs na Santorini

PRZY PLAŻY

STANDARD

Kreta to miejsce, w którym na każdym kroku mity i legendy przeplatają się z rzeczywistością.

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

Meropi Hotels

KRETA

X

To spotkanie z folklorem, tradycyjną grecką muzyką i tańcami w jednej z kreteńskich wiosek w górach. Cały wieczór tancerze w strojach ludowych będą demonstrować
swoje umiejętności przy akompaniamencie buzuki i liry.

Ta wycieczka to powrót do czasu starożytnych mitów
i cywilizacji minojskiej, która rozwijała się na Krecie od
4000 lat. Głównym punktem są zrekonstruowane
ruiny pałacu w Knossos.
Następnie zwiedzisz również stolicę wyspy –
Heraklion z odrestaurowanym weneckim
zamkiem, mnóstwem sklepów i kawiarni.

Spinalonga

imponująca wenecka forteca
Przyjemna wycieczka łącząca relaksujący rejs statkiem
wycieczkowym na wyspę Spinalonga i zwiedzanie weneckiej fortecy. Ponadto, ciekawym punktem programu
jest malownicze miasteczko Agios Nikolaos, słynące ze
znajdującego się w centrum słodkowodnego jeziora połączonego z morzem, w którym według mitów kąpieli zażywała bogini Afrodyta.
Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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GRECJA
KRETA

✓

Stella Palace

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Komfortowy, przestronny obiekt z mnóstwem udogodnień dla rodzin z dziećmi. Od rodzinnych pokojów po
rozbudowaną infrastrukturę rozrywkową dla najmłodszych, również tę należącą do hotelu Stella Village. Do
gustu z pewnością przypadną dzieciom fantazyjne zjeżdżalnie wodne, plac zabaw, mini klub oraz animacje.
Dorośli mają do dyspozycji liczne możliwości uprawiana sportów, także wodnych oraz relaks w SPA.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2008 r. Odnowiony
w 2015 r.
Położenie: 200 m od centrum
Analipsi, 4 km od Hersonissos, 20
km na wschód od Heraklionu, 20 km
od lotniska w Heraklionie, 25 km od
Pałacu Knossos.
Na terenie znajdują się 3 restauracje,
3 bary, sala konferencyjna, centrum
biznesowe, room service, pralnia,
basen odkryty, basen kryty. Program
animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
50 m od hotelu, piaszczysta, prywatna. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole i leżaki. Ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w dwupiętrowym budynku. Wyposażone są
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w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, lodówkę, czajnik, TV, telefon, łazienkę (WC, suszarka, wanna
lub prysznic), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ pokoje standardowe z prywatnym
basenem dla max 2 os.
∞ pokoje standardowe z jacuzzi dla
max 2 os
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ Veranda, Elia
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INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne dla
młodszych i starszych (w hotelu
Stella Village)
∞ plac zabaw
∞ wanienka dla dziecka
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ przewijak
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka
plażowa, standardowe boisko do
piłki nożnej
∞ aerobik
∞ szachy, bilard, tenis stołowy
∞ mini golf
∞ 2 korty tenisowe
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, salon piękności, sauna,
łaźnia turecka, jacuzzi, masaż
∞ siłownia
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Imperial Belvedere

GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

POKOJE
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

Położony na wzgórzu przestronny kompleks hotelowy z bogatą infrastrukturą to
jedna z najlepszych lokalizacji w Hersonissos. Stąd rozciąga się wspaniały widok na
piękną panoramę miasta. Hotel otoczony zielonymi drzewami oliwnymi i cytrynowymi tworzy doskonałe warunki do wypoczynku. Najmłodsi goście będą zachwyceni
bogactwem animacji oraz basenem ze zjeżdżalniami dedykowanym tylko dla nich.
Doskonałe miejsce dla aktywnych, którzy cenią sobie niezobowiązującą wakacyjną
atmosferę oraz bliskość miasta i rozrywek.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: na wzgórzu, ok. 2 km od
centrum Hersonissos, ok. 26 km od
lotniska w Heraklionie. Hotel usytuowany na powierzchni 110 000 m2.
Na terenie znajdują się 3 restauracje, 3 bary, sejf w recepcji, pralnia,
2 sale konferencyjne, centrum biznesowe, mini market, 2 baseny odkryte basen kryty, zjeżdżalnia wodna
dla małych dzieci. Klienci hotelu
mogą korzystać z udogodnień hotelu
Royal Belvedere, z wyjątkiem restauracji głównej. Program animacyjny dla

dzieci i dorosłych oraz szereg zajęć rekreacyjno-sportowych dla chętnych.
PLAŻA
ok. 500 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe. Do
plaży kursuje bus hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w dwupiętrowym
budynku głównym i w kilku dwupiętrowych aneksach. Wyposażone są
w klimatyzację indywidualną, sejf, TV,
telefon, mini bar, lodówkę, łazienkę
(suszarka, wanna lub prysznic, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
tematyczne, 3 bary
All Inclusive (10:00-01:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad i kolacja

∞ przekąski i podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ międzynarodowa, grecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 2 korty tenisowe
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∞ siłownia, koszykówka, siatkówka
plażowa
∞ aerobik
∞ minigolf
∞ rzutki, tenis stołowy
∞ animacje
∞ salon piękności, sauna, masaż,
łaźnia turecka
∞ bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Aqua Sun Village

AQUA
PARK

Usytuowany na wzgórzu, z panoramicznym widokiem na zatokę, hotel dzieli od
plaży 900 m. Aquapark oraz trzy baseny wypełnione morską wodą, zadowolą amatorów wodnej rekreacji. Gdyby jednak było mało, na plaży czekają sporty pośród
morskich fal. Siłownia, 2 korty tenisowe, siatkówka czy tenis stołowy, będą miłą
alternatywą. Plac zabaw, mini klub, 2 brodziki ze zjeżdżalniami czekają na dzieci.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: Odnowiony w 2000 r.
Położenie: 1,5 km od centrum
Hersonissos, na wzgórzu z panoramicznym widokiem na zatokę, 25 km
od lotniska w Heraklionie.

Hotel usytuowany na powierzchni
30 000 m2.
Na terenie znajdują się: restauracja,
bar, sejf w recepcji, 3 baseny odkryte,
3 zjeżdżalnie wodne.
PLAŻA
900 m od hotelu, piaszczysto-kamienista, publiczna. Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu budynkach. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, telefon, TV,
łazienkę (WC, suszarka, prysznic lub
wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 2 os.
∞ pokoje triple dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne open plan dla
max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar przy
basenie
All Inclusive (10:00-22:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja,
∞ podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
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INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub dla dzieci w wieku 6-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-5 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 2 brodziki ze zjeżdżalniami, plac
zabaw, lekkie animacje
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, bilard
∞ siatkówka, 2 korty tenisowe
∞ lekkie animacje
∞ gry elektroniczne
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Meropi Hotels

GRECJA
KRETA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Zadbany, kameralny hotel położony w pobliżu jednej z najpiękniejszych plaż na Krecie. Niedaleka odległość
od miasta sprawia, że jest to propozycja zarówno dla osób lubiących zabawę jak i dla sympatyków greckiej
tradycji, której można zasmakować w pobliskich tawernach. Miniklub w oryginalnym kształcie muchomora,
zapewnia najmłodszym wiele atrakcji i dobrą zabawę.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony
w 2009 r.
Położenie: ok. 700 m od centrum
Malia, 6 km od Hersonissos, 32 km
od lotniska w Heraklionie. 700 m od
hotelu znajduje się przystanek autobusowy.
Na terenie znajduje się restauracja, bar, recepcja, sejf w recepcji,
3 baseny odkryte.
PLAŻA
200 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. Przejście do plaży przez
ulicę. Parasole, leżaki i ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 trzypiętrowych
budynkach głównych i w 13 dwupiętrowych bungalowach. Wyposażone
są w klimatyzację centralną, sejf, TV,
telefon, aneks kuchenny, lodówkę,

łazienkę (wanna lub prysznic z hydromasażem, WC, suszarka), balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe do
śniadania
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 2 brodziki wydzielone przy basenie
głównym
∞ plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ bilard
∞ sauna
∞ łaźnia turecka
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 7 lat
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Rodrozysgody

wyspa p

i historii

WYSPI
0 DNI W ROKU NA
PRZEZ BLISKO 30
ECZNIE I CZĘSTO
JEST CIEPŁO, SŁON
WIATR .
WIE JE PRZYJEMNY
RODOS TO RAJ
ŻE
,
GO
NIC DZIWNE
AŻOWICZÓW,
NIE TYLKO DLA PL
INDSURFERÓW.
ALE TAKŻE DLA W

E

Cud świata, którego…nie ma
W porcie miasta Rodos stał niegdyś słynny Kolos Rodyjski, zaliczany do siedmiu cudów świata. Miał ponad 30 m
wysokości i według różnych szacunków ważył od 30 do
70 ton. Wzniesiono go w 282 roku p.n.e., niestety wkrótce potem runął podczas trzęsienia ziemi. Szczątki posągu
leżały aż do VII wieku n.e., kiedy to Rodos najechali Arabowie, którzy sprzedali go na złom. Nabywca potrzebował
ponoć aż 900 wielbłądów, by wywieźć resztki kolosa.

WDĘ OLBRZYMI
Dolina Motyli
KOLOS BYŁ NAPRA
UDAWAŁO SIĘ Wybierzcie się do Doliny Motyli. Wśród bujnych roślin żyją
M
IO
DZ
LU
LU
IE
TYLKO NIEW
tysiące motyli rzadkiego gatunku Panazia quadropuncPALEC tu
taria. Co roku pojawiają się tutaj latem, by łączyć się w pary.
GO NAJMNIE JSZY
OBJĄĆ RĘKAMI JE
Już sam spacer ocienionymi ścieżkami, z sadzawkami, małymi wodospadami i drewnianymi pomostami nad strumykiem jest przyjemny. Ale prawdziwe atrakcje dopiero przed
wami. Ciekawe, kto dostrzeże je pierwszy? Rozglądajcie się
uważnie, motyle śpią zwykle na zacienionej stronie drzew.

Miasto rycerzy
Warto wybrać się z dziećmi do miasta Rodos
i przejść się po Starówce. Strzeliste gotyckie budynki, malownicze bramy i wąskie uliczki
otoczone murami obronnymi wyglądają,
jakby zostały żywcem przeniesione z czasów Średniowiecza. Tylko patrzeć, jak zza rogu
wyłoni się rycerz w zbroi albo piękna księżniczka. W ćwiczeniu wyobraźni pomoże wam
też wizyta w imponującym XIV-wiecznym
Pałacu Wielkich Mistrzów Zakonu Joannitów, który góruje nad Starym Miastem.
W mieście warto zobaczyć także świątynię Afrodyty, szpital zakonu krzyżackiego (jest w nim ciekawe muzeum
archeologiczne) oraz okazały meczet
Sulejmana i łaźnie tureckie Mustafy.
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Jak ryba w wodzie
Wizyta w akwarium w Rodos zachwyca
dzieciaki. Wędrując ciemnymi i przyjemnie chłodnymi korytarzami podwodnej groty, można podglądać przez szybę
podwodne życie fok, ryb,
żółwi, skorupiaków i mięczaków. Jest tu aż 40 akwariów wypełnionych 75 tys. litrów morskiej
wody. W akwarium można też zobaczyć szczątki wielkich rekinów i innych ciekawych morskich stworzeń.
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Zbroja rycerza

RODOS

WYCIECZKI FAKU

LTATYWNE

Rodos
Filerimos Village

MORZE EGEJSKIE

TILOS

Olympia Sun

Kamiros
Afandou

CHALKI

Atavyros
Lalathos
Lardos

Genadi

MORZE ŚRÓDZIEMNE

królestwo poławiaczy gąbek

X

3

X

WI-FI GRATIS

4

OLYMPIA SUN

ZJEŻDŻALNIE

ALL INCLUSIVE

FILERIMOS VILLAGE
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2-12
X

2-12

idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć od zgiełku,
popływać w krystalicznie czystej wodzie i delektować
się świeżymi owocami morza.

Symi jest nazywana wyspą poławiaczy
gąbek. Na Symi zwiedzimy klasztor dedykowany Michałowi Archaniołowi
z dzwonnicą i XII-wiecznym kościółkiem. Podziwiać można architekturę
obiektów oraz wnętrza z bizantyjskimi freskami.

Marmaris

dwa kontynenty w jeden dzień

W ciągu niecałej godziny wodolot dopływa do
wybrzeży Azji i jednego z najbardziej atrakcyjnych
kurortów Turcji – Marmaris. Zwiedzając uroczy
port, stare miasto i bazar odkrywamy kulturę Turcji
i przenosimy się w orientalną atmosferę.

Miasto Rodos
Wycieczka, podczas której przewodnik prezentuje najważniejsze punkty
i zabytki stolicy wyspy.

Szansa, aby poczuć gorącą grecką atmosferę,
gościnność i zatańczyć Zorbę. Wieczór w tawernie zlokalizowanej w tradycyjnej wiosce
w górach.
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LISTA HOTELI – RODOS

Wyspa Symi

Noc grecka

STANDARD

Głównym punktem programu jest piękne miasteczko
Lindos - z małymi, białymi domkami i wąskimi uliczkami.
Atrakcją miasta jest Akropol z ruinami świątyni poświęconej Atenie. Przewidziano także wizytę w Monolithos i Dolinie Motyli. Atrakcję stanowi wizyta w winiarni i lunch z typowo greckimi specjałami i lokalnym winem.

PRZY PLAŻY

Wokół wyspy Rodos

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

Prasonissi

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

RODOS

Aquapark
Prawdziwie mokra wizyta w jednym z głównych parków wodnych Grecji. Ogromne zjeżdżalnie, leniwe rzeki,
baseny z falami stwarzają okazję do niezapomnianej przygody i wspaniałej, emocjonującej zabawy. Relaks w słońcu
i ucieczka od upału!

Jeep safari
Trasa wiedzie zarówno przez otwarte, romantyczne przestrzenie, lasy i tradycyjne greckie wioski aż do góry Profitis
Ilias (800 m n.p.m.) i plaży Tsambika.

Wyspa Chalki

z dala od zgiełku miasta
Najmniejsza wyspa archipelagu Dodekanez, położona zaledwie 6 km od Rodos, bez śladów masowej turystyki. To
Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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GRECJA
RODOS

✓

Filerimos Village

ALL INCLUSIVE

Pięknie położony tuż obok niewielkiej promenady z licznymi sklepami i kawiarniami, zapewnia relaks i odpoczynek w przyjaznym greckim klimacie. Na najmłodszych Gości czeka wyspecjalizowana kadra animatorów oraz wiele innych
atrakcji. Hotel otoczony zielonym ogrodem jest idealnym miejscem na rodzinny
wypoczynek blisko natury.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1977 r. Odnowiony
w 2008 r.
Położenie: 2 km od Ialyssos, 2 km
od Kremasti, 8 km od miasta Rodos,
5 km od lotniska. Na powierzchni
40 000 m2. Przy hotelu znajduje się
przystanek autobusowy.
Na terenie znajdują się: restauracja,
bary, recepcja 24h, sejf w recepcji,
wypożyczalnia samochodów i skuterów, 4 baseny odkryte.

PLAŻA
700 m od hotelu, publiczna, żwirowo-kamienista. Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym
budynku głównym i w kilku bungalowach. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, lodówkę, TV,
telefon, łazienkę (wanna lub prysznic,
WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ apartamenty dla max 4 os.

∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ studia dla max 3 os., pokoje
rodzinne dla max 4 os., pokoje
bungalow dla max 4 os.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar przy basenie, lobby
bar
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
∞ plac zabaw

∞ opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, bule
∞ kort tenisowy
∞ koszykówka, siatkówka, mini
boisko do piłki nożnej
∞ aqua aerobik
∞ animacje
∞ bilard
∞ masaż
∞ sporty wodne na plaży
∞ wypożyczalnia rowerów
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Olympia Sun
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RODOS
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ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

POKOJE
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HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony
w 2015 r
Położenie: Faliraki, 1 km od centrum
miasta, ok. 20 km od lotniska RodosDiagoras. Hotel usytuowany na powierzchni 4000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, bar, sejf w recepcji, pralnia,
basen odkryty.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna
∞ bar przy basenie
All Inclusive (10:00-22:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad
∞ kolacja
∞ lekkie przekąski
∞ wybrane lokalne i importowane
napoje alkoholowe
i bezalkoholowe

PLAŻA
400 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Odznaczona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Parasole i leżaki.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym i aneksach. Wyposażone
są w klimatyzację indywidualną, TV,
lodówkę, łazienkę (WC, suszarka,
prysznic), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ apartamenty dla max 5 os.

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ wieczór grecki i muzyka na żywo
∞ siatkówka plażowa
∞ pokój gier
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Wyspa pełna
niespodzianek

Korfu zachwyca urodą, imponuje różnorodnością
i urzeka krajobrazem
z ogrodami cytrusowymi, gajami oliwnymi, winnicami, niczym rajski ogród.

Rejs obowiązkowy
punkt programu
Wakacje na Korfu nie mogą się
obyć bez rejsu po szmaragdowych
wodach krystalicznego morza. PodPełny relaks
czas pobytu na Korfu będzie ku temu niejedna okazja.
Widoki oglądane z perspektywy statku i morza dostarczą niesamowitych wrażeń, zaś uwiecznione na fotografiach krajobrazy będą ożywiać letnie wspomnienia.
Niewątpliwą atrakcją będzie rejs specjalną łodzią z przezroczystym dnem, która pozwala obserwować z bliska
morską faunę i florę. Warto zobaczyć także urocze zatoki
Paleokastritsa, gdzie surowy, skalisty brzeg harmonijnie
łączy się z turkusową taflą wody. Na pobliskim wzgórzu
wznosi się znany bizantyjski klasztor, a także muzeum,
w którym podziwiać możemy zabytkowe ikony.

IŁ
ŻE HOMER UMIEŚC

CZY WIECIE,
SEI"
CZĘŚĆ AKCJI "ODY
PIE KORFU?
NA GRECKIE J WYS
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Na Korfu nie można się nudzić. Do najczęściej odwiedzanych miejsc należą m.in. pałac
wybudowany przez cesarzową Sissi, pozostałości stoczni w Gouvia czy też niezwykły taras
widokowy Kanoni, pozwalający ujrzeć widok na
całe wschodnie wybrzeże oraz Mysią Wyspę.
Wyspa od dawna przyciągała artystów i arystokratów
i możnych tego świata. Tu inspirację znajdowali Goethe,
Oskara Wilde, Napoleon czy Szekspir. Daj się skusić i Ty!

Ruiny stoczni weneckiej w Gouvia

Pałac Sissi
Okazały pałac Achillion niegdyś należał do cesarzowej
Sissi. Przez całe życie zmagała się z melancholią, a w poszukiwaniu szczęścia i równowagi podróżowała po świecie. Na Korfu znajdowała ukojenie.
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KORFU

WYCIECZKI FAKU

LTATYWNE

KORFU
KORFU

Paleo Art Nouveau

Korfu

Gemini Hotel

X

X

4

X

X

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

4

PALEO ART NOUVEAU

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

GEMINI HOTEL

133

WI-FI GRATIS

Całodniowa wycieczka do najpiękniejszych i najciekawszych zakątków wyspy. Przejazd do Gastouri, gdzie znajduje się wspaniały pałac Achilion. Dawna letnia rezydencja Sissi, cesarzowej Austrii, słynie z pięknych ogrodów
z imponującą kolekcją rzeźb przedstawiających greckich
bogów, mędrców i bohaterów. Dalej trasa wiedzie na północno-zachodnie wybrzeże wyspy, do jej najpiękniejszej
„pięciopalczastej” zatoki Paleokastritsa. Tu, na jednym
ze wzgórz, znajduje się najważniejszy na Korfu klasztor –
Moni Theotokou – i przyklasztorne muzeum ikon. Czas
wolny na kąpiel w uroczych zatoczkach lub lunch. Przejazd do Bella Vista – punktu widokowego, skąd roztacza
się wspaniały widok na zachodnie wybrzeże. W drodze
powrotnej degustacja likierów z kumkwatu.

ZJEŻDŻALNIE

ALL INCLUSIVE

132

Z wizytą u cesarzowej Sissi

PRZY PLAŻY

STANDARD

MORZE JOŃSKIE

LISTA HOTELI – KORFU

Albania
Całodniowa wycieczka i wspaniała okazja, aby odwiedzić
ten wciąż tajemniczy kraj. Zaokrętowanie na statek w porcie
Korfu i rejs do Sarandy. Przejazd autokarem do antycznego miasta Butrini, wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie: antyczny teatr,
łaźnie rzymskie i pozostałości świątyń. Przejazd
nad jeziorem, które słynie z hodowli małży.
Lunch i czas wolny w mieście Saranda.

Rejs na Rajską Plażę
Całodniowa wspaniała wakacyjna wycieczka: słońce, morski wiatr, orzeźwiająca
kąpiel i niesamowite widoki zachodniego wybrzeża. Przejazd do przepięknej krajobrazowo zatoki Paleokastritsa i przepłynięcie łodzią ze szklanym dnem na
Rajską Plażę, która jest dostępna tylko od strony morza.
Czas na relaks. Lunch: mięso z grilla, sałatki, owoce, napoje i lokalne wino.
Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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GRECJA
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WIFI GRATIS

Gemini Hotel

POKOJE
PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Kameralny hotel usytuowany niedaleko długiej piaszczystej plaży w małej miejscowości Messonghi. Niewątpliwą
jego zaletą jest fakt, że znajduje się w środku miasta tętniącego życiem, w pobliżu tawern, restauracji oraz sklepów
z pamiątkami – to idealne miejsce, aby poznać lokalne klimaty.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1982 r. Odnowiony
w 2012 r.
Położenie: Messonghi, 1 km od
miasta Moraitika, 20 km od lotniska.
Na terenie znajdują się 2 restauracje,
bar, basen, sejf w recepcji.
PLAŻA
70 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa, 1 km długości.
Parasole, leżaki, ręczniki. Przejście do
plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym
budynku głównym i aneksach.
Wyposażone są w klimatyzację, TV,
sejf, łazienkę (WC, suszarka, prysznic
lub wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje superior dla max 5 os.
∞ pokoje twin inland dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne ECO dla max 3 os.
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WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, bar
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i mini klub dla dzieci
w wieku 4 -14 lat

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka
∞ aerobik
∞ animacje
∞ rzutki
∞ tenis stołowy, mini golf, bilard
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Paleo Art Nouveau

GRECJA
KORFU

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Urokliwie zlokalizowany hotel na wzgórzu z malowniczym widokiem na zatokę
Paleokastritsa, która jest jednym z najpiękniejszych miejsc na Korfu. W pobliżu znajduje się kilka plaż, restauracje, bary i tawerny – greckie klimaty są na wyciągnięcie ręki.
To idealne miejsce na relaks i wypoczynek.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1969 r. Odnowiony
w 2015 r.
Położenie: Paleokastritsa, ok. 1 km
do centrum miejscowości, 25 km od
miasta Korfu. Przystanek autobusowy
obok hotelu, 20 km od lotniska.
Na terenie znajduje się restauracja,
3 bary, 2 baseny odkryte ze słodką
wodą i taras słoneczny.
PLAŻA
300 m o hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa, 150 m długości. Do
plaży zejście po schodach i przejście
przez ulicę. Leżaki, parasole, ręczniki
plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w sześciopiętrowym budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację, telefon,
sejf, TV, lodówkę, łazienkę (wanna
lub prysznic, WC, suszarka), balkon,
lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ 3 bary, restauracja
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane napoje bezalkoholowe do
śniadania

Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe do
śniadania
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i mini klub dla dzieci
w wieku 4-13 lat

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ koszykówka, siatkówka, badminton
∞ aerobik
∞ jacuzzi
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Kos

nad morzemry

z widokiem na gó

NA KOS MOŻNA ZNALEŹĆ WSZYSTKO:
GÓRY, PIĘKNE PIASZCZYSTE PLAŻE,
BUJNĄ ZIELEŃ, ZACISZNE MIEJSCOWOŚCI,
GORĄCE ŹRÓDŁA I ZNAKOMICIE
ZACHOWANE ZABYTKI Z RÓŻNYCH EPOK.

Hipokrates

Śladami Hipokratesa

Wiatr w żagle

Kos często nazywana jest wyspą Hipokratesa, bo to tu ok. 460 roku p.n.e. urodził się starożytny lekarz, uważany za ojca
medycyny. Tutaj też otworzył swoją słynną
szkołę medyczną. W stolicy Kos dzieci
zainteresuje ogromny platan, zwany drzewem Hipokratesa. Według
legendy to właśnie pod nim miał
nauczać wielki medyk. No cóż – to
tylko bajka. Ale drzewo jest naprawdę
bardzo stare – jego wiek szacuje się na
ponad 700 lat.
Co roku latem w Kos trwa Festiwal
Hipokratesa. Można wtedy obejrzeć
wystawy sztuki, pokazy tańców ludowych i spektakle teatralne.

Kos słynie również z pięknych plaż, które ciągną się
wzdłuż niemal całego wybrzeża. Wiejący tu często
łagodny wiatr meltemi
A na desce pływam tak!
sprawia, że amatorzy windsurfingu mogą do woli śmigać po falach. Nigdy tego
nie próbowaliście? Nie szkodzi. Kos to idealne miejsce na
pierwsze próby. Na desce świetnie radzą sobie już 10-letnie
dzieciaki. W wielu miejscach działają szkoły windsurfingu.

Na tropie rycerzy
i olimpijskich bogów
Zwiedzając stolicę wyspy, pokażcie dzieciom XIV-wieczne
ruiny zamku joannitów. Zaciekawią zwłaszcza małych miłośników rycerzy. Dzieci zafascynowane mitami zainteresują
pozostałości antycznych budowli: agory, świątyń Afrodyty
i Heraklesa, Term i Gimnazjonu. Zaledwie 3 km od
Kos jest Asklepion, a w nim pozostałości doryckiej świątyni Asklepiosa z III wieku p.n.e.
Prawdopodobnie były tu kiedyś pomieszczenia, w których leczono chorych zgodnie z filozofią i naukami Hipokratesa.
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Aquafun!
Warto wybrać się z dziećmi do wielkiego aquaparku Lido. Można tu pływać na pontonach w leniwych i rwących rzekach, bawić w basenie
z falami, szaleć na małych i dużych zjeżdżalniach. A na maluchy czeka wielki brodzik z mnóstwem wodnych zabawek.

Poławiacze gąbek?
Z Kos możecie zrobić sobie wycieczkę na
Kalymnos, słynną wyspę gąbek morskich. Rejs
na pewno będzie frajdą nie tylko dla dzieci.
A na miejscu zobaczycie, jak łowi
się naturalne gąbki i co się z nimi
dzieje, zanim trafią do sprzedaży.
No i oczywiście zaopatrzycie się w kilka
sztuk na pamiątkę.

KOS

LTATYWNE
WYCIECZKI FAKU

Atlantis Hotel

KOS

Kos

Nissyros rejs na wulkaniczną
wyspę

KOS
Antimachia

Podczas wycieczki można wspiąć się na krater wciąż częściowo czynnego wulkanu. Ze szczytu krateru można
zobaczyć niesamowite księżycowe widoki oraz okoliczne
wyspy, a także poczuć opary wydobywającej się z jego
wnętrza siarki. Przewidziano również zwiedzanie klasztoru wydrążonego w skale, lunch w tradycyjnej tawernie
oraz czas wolny w malowniczym porcie Mandraki.

Akti Beach

MORZE ŚRÓDZIEMNE

ATLANTIS HOTEL
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AKTI BEACH
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2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

PRZY PLAŻY

Poznajcie „inne” Kos, z dala od tłumów turystów. Jeepami
pojedziemy w góry, przez las piniowy, odkryjemy malownicze wioski i będziemy podziwiać panoramę wyspy. Każdy jeep może być prowadzony osobiście przez jednego
z turystów.

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

ALL INCLUSIVE
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Jeep safari

WI-FI GRATIS

STANDARD

Po 40 minutach podróży promem można zobaczyć malowniczą marinę, twierdzę, a także ruiny słynnego mauzoleum. Bodrum to również bazar i szansa na zakup pamiątek z podróży. Wymagany paszport.

ZJEŻDŻALNIE

Turcja na wyciągnięcie ręki

LISTA HOTELI – KOS
2-6
2-15

Rejs na 3 wyspy
Tradycyjna łódź drewniana kaiki wypływa z miasta Kos.
Pierwszym przystankiem jest słynna wyspa gąbek morskich – Kalymnos, gdzie będzie okazja zobaczyć połów
naturalnych gąbek. Następnym przystankiem jest malutka wyspa Plati, gdzie proponujemy Ci postój na pływanie i piknik. Ostatni przystanek planowany jest na wyspie
Pserimos, słynącej z długiej piaszczystej plaży
i krystalicznie czystej wody.

Lido, park wodny
Lubisz wodne szaleństwo? Nie przegap
wodnego szaleństwa w jednym z największych w Grecji aquaparków – Lido
Water Park w Mastichari.

Piknik z łowieniem ryb
Tradycyjna drewniana łódź kaiki wypływa
z portu w Kamari na wody zatoki Kefalos.
Będzie okazja do łowienia ryb, pływania oraz
snurkowania w krystalicznie czystej wodzie. Na łodzi serwowane są przekąski, a następnie lunch i napoje. Statek
płynie wzdłuż skalistego wybrzeża i zatrzymuje się na postoje na prywatnych plażach, do których nie ma dostępu
od strony lądu.

Wokół wyspy Kos
Całodniowa wycieczka, w której programie znalazły się
wszystkie ważne atrakcje wyspy Kos. Początek wyprawy
w centrum miasta, pod słynnym platanem, uznawanym
za najstarsze drzewo w Europie. Kolejny przystanek to ruiny świątyni poświęconej bogu zdrowia Asklepiosowi. Po
około godzinie udajemy się do malowniczo położonej
w górach miejscowości Zia, gdzie krótką przerwę można
przeznaczyć na kawę w lokalnej tawernie lub zakup pamiątek. Kolejne przystanki to tradycyjna wioska Antimachia, a także Kefalos na południu wyspy i Kardamena.
Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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PRZY PLAŻY

Atlantis Hotel

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Rozległy hotel zlokalizowany nieopodal historycznego
miasta Kos. Tuż przy hotelu znajduje się szeroka, piaszczysta plaża, na której mamy nieograniczone pole do zabawy. Dodatkowym atutem hotelu jest wyżywienie w opcji
All Inclusive.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1973 r. Odnowiony
w 2008 r.
Położenie: Lambi, ok. 1,8 km od
centrum miasta Kos, 25 km od lotniska.
Hotel położony jest na powierzchni
40 000 m2. Na terenie hotelu znajdują
się 2 restauracje, 2 bary, 2 baseny
odkryte, kącik TV, mini market, wypożyczalnia rowerów. Program animacyjny dla dzieci i dorosłych oraz
zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób
czynnych ruchowo.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa, łagodnie opadająca do
morza, 200 m długości. Parasole
i leżaki.

POKOJE
Zlokalizowane są w czteropiętrowym
budynku głównym, 8 dwupiętrowych
aneksach i bungalowach. Wyposażone
są w klimatyzację, TV, telefon, lodówkę, łazienkę (wanna lub prysznic,
suszarka, WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
przy basenie, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad i kolacja
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ animacje
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ rzutki
∞ siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, bilard
∞ kort tenisowy
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 6 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Cisza i rwetes, morze i góry, słońce i wiatr, relaks i zabawa – to wszystko znajdziesz
w Akti Beach. Wypoczywając nad morzem, wśród zieleni i basenów przy pięknym
widoku na góry Dikeos wiesz, że takie powinny być wakacje! Odpoczywasz tak jak
lubisz: na hotelowej plaży, przy spokojnym basenie relaksacyjnym lub w samym
sercu animacji. To tutaj jest główna baza dziecięcych psot, z basenem, brodzikiem
i zjeżdżalniami! A wieczorem? Spacer uroczą Kardameną rozkocha każdego!

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1995 r. Pokoje odnowione w latach 2010-2011, części
wspólne w 2015 r.
Położenie: 4 km od Kardamena, 20 km
od miasta Kos, 10 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
90000 m2. Na terenie znajduje się restauracja, 7 barów, 3 baseny odkryte,
wypożyczalnia rowerów. Program
animacyjny dla dzieci i dorosłych
oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe
dla osób czynnych ruchowo.
PLAŻA
50 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, wydzielona część plaży

publicznej. Przejście do plaży przez
mało uczęszczaną ulicę. Parasole
i leżaki ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w dwupiętrowym
budynku głównym i w kilkunastu budynkach i w kilkunastu budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, mini lodówkę, TV, telefon, łazienkę (wanna lub prysznic,
WC, suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne superior dla
max 5 os.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 7 barów (m.in.
bar przy basenie. bar na plaży)
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad i kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, nocne
przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 4 brodziki
∞ plac zabaw

PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ tenis stołowy, rzutki, łucznictwo,
mini boisko do piłki nożnej, mini
golf
∞ animacje, aerobik, gimnastyka
wodna
∞ siatkówka plażowa
∞ wieczór grecki
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 15 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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ułgaria to wciąż żywy, barwny folklor, oryginalna kuchnia ze szczyptą Orientu i tysiące upojnie
pachnących róż. A także rewelacyjne aquaparki,
pełne atrakcji place zabaw, przyjazne dzieciom muzea i...
wszechobecne sympatyczne osiołki.

Pamiątek czar
Bułgaria słynie z produkcji olejku różanego. Flakonik
ekstraktu to obowiązkowa pamiątka z wakacji. Docenią go także dzieci. Czy wiecie, że aby wyprodukować gram tego pachnącego eliksiru potrzeba
– w zależności od odmiany róż – od 1,5
do 10 kg płatków?

BUŁGARIA PALCE

LIZAĆ

Dzieci zaintryguje smak TARATORA, czy bułgarskiego
chłodnika. Robi się go ze schłodzonego naturalnego jogurtu doprawionego kroplą oliwy, siekanych orzechów,
ogórków i czosnku. A może zechcą skosztować odrobinę
BANICY, czyli cienkiego ciasta przekładanego słonym białym serem,
podobnym do fety (lub innym nadzieniem). Na deser zaproponujcie smykom pyszne bułgarskie
owoce – tutejsze BRZOSKWINIE mają niezrównany smak.
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Skalny fenomen
Rodopy to wyjątkowo
piękne, dziewicze i spokojne góry. Widok z najwyższych szczytów na
rozległy labirynt grzbietów górskich zapiera dech
w piersiach. Czy wiecie, że
Rodopy z lotu ptaka przypominają kwiat róży? Część baRodopy malownicze
daczy stąd wywodzi ich nazwę:
Rodon po grecku znaczy bowiem
pasmo górskie
róża. Dzieciom pewnie jednak bardziej
przypadnie do gustu wersja rzymskiego poety Owidiusza.
Opowiada on bowiem legendę o zakochanej parze królewskiej, która przyjęła imiona bogów: Zeus i Hera. By ukarać
ich pychę, rozgniewany Zeus zmienił ich w dwa pasma górskie – Hemus i Rodopy.

Taniec i tradycja
Nestinari to rytualny taniec na rozżarzonych węglach. Kiedyś
wierzono, że wypędza choroby, przynosi zdrowie i płodność.
Dzisiaj to już tylko ciekawa tradycja, którą podtrzymuje niewielu śmiałków. Pokazy nestinari zobaczycie m.in. w restauracjach w Nessebarze i Albenie. A może traficie na pokaz
tradycyjnego bułgarskiego tańca horo? Tańczy się go w kole
lub korowodzie. I, co ważne, przyłączyć się do niego może
każdy. Mali Bułgarzy uczą się go już w szkole.

DOBRZE WIEDZIEĆ
EALNE MIE JSCE
BUŁGARIA TO ID
NE J
ZY SZUKAJĄ PEW
DLA TYCH, KTÓR
H
YC
ST
H, PIASZCZY
POGODY, ZŁOTYC
U.
NK
ZY
WYPOC
PLAŻ I BŁOGIEGO

Czas: taki sam jak w Polsce
Wiza: nie jest potrzebna
Przelot z Polski: ok. 2 godzin
Waluta: 1 lewa = 100 stotinek
Religia: prawosławie

Pamiątki z przeszłości
Przejażdżka na ośle
Osiołek ciągnący wóz czy pasący
się na trawie to w Bułgarii wciąż
częsty widok. Dzieciaki na pewno
będą zachwycone, jeśli zafundujecie im przejażdżkę na kłapouchym.

TO ZACHWYCI
I DUŻYCH I MAŁYCH

STARÓWKA W NESSEBARZE. Spacer po niej to dla
dzieci prawdziwa lekcja historii. Miasto nazywane „muzeum pod gołym niebem”, w którym imponują starożytne
ruiny, wspaniale zachowane średniowieczne domy i wiekowe cerkwie.
RYLSKI MONASTYR W GÓRACH RIŁA. Ten kolorowy
i malowniczo położony klasztor jest jednym z najważniejszych zabytków Bułgarii. Budynki, które dziś oglądamy,
powstały w XIX wieku, ale początki monastyru sięgają X
wieku. To wtedy bowiem klasztor został założony przez
pustelnika św. Iwana Rylskiego.
ANTYCZNE BUDOWLE W PŁOWDIW. W samym centrum można tu zobaczyć ruiny starożytnego forum i stadiony, a także rzymski amfiteatr, w którym latem odbywają
się koncerty i przedstawienia.

ACTION AQUAPARK W SŁONECZNYM BRZEGU.
Czeka tu na was basen z falami, sztuczna rzeka
i tajemnicza czarna dziura.
PARK NADMORSKI W WARNIE. Oprócz pięknego
parku z aleją kosmonautów (w której drzewa sadzili
Jurij Gagarin i Walentina Tiereszkowa!) i zegara
słonecznego w kształcie lecącego łabędzia, jest tu
delfinarium, akwarium, zoo, terrarium, planetarium
i plac zabaw. Po wizycie w parku warto wybrać się do
warneńskiego muzeum kukiełek.
KAZANŁYK W DOLINIE RÓŻ. W tutejszym Muzeum
Róż dzieci dowiedzą się, co to znaczy, że te piękne
kwiaty płaczą i jak wytwarza się słynny olejek różany.
Jeśli wybieracie się na urlop w czerwcu, wybierzcie
się do Kazanłyku na Święto Róż. Jest niezwykle
widowiskowe.

Amfiteatr w Płowdiw
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ZłoatżeeńPcoinaiesmkiarai!
Wr

Siedem Rilskich Jezior
majestatyczne cuda natury

skich, to świadectwo na 25 wiekową
Piękna szeroka plaża pokryta złohistorię. Podobno ich rozmiar był
tym piaskiem to tylko jedna z wienajwiększy na terenie całego Impelu atrakcji tego kurortu. Z jednej
rium Rzymskiego.
strony tętniący życiem kurort,
z drugiej bliskość natury. Tuż
obok jest bowiem pełen zwierząt
Park Przyrodniczy Złote Piaski
A może wybierzecie się w rejs stati ciekawy rezerwat Kamienny Las.
kiem? Tylko dobrze dobierzcie łajbę.
Wybierzcie się na spacer po wspaMożecie wsiąść np. na pokład Tattoo,
niałym liściastym lesie, który zaczyna którym rządzą piraci. Przebrani za
na się tuż za plażą. Żyją tu m.in. jelepogromców mórz animatorzy zadbają, by
nie, lisy, wiewiórki, żółwie: grecki, błotny
dzieciaki ani przez chwilę się nie nudziły. MoPoczuj się jak pirat
i zielony, puszczyki, krogulce i myszołowy.
żecie też wyprawić się statkiem na plażę RobinKto wie, może uda wam się spotkać któregoś z jego
sona Cruzoe, gdzie oprócz słynnego rozbitka spotkacie
mieszkańców?
jego przyjaciela Piętaszka.

Ahoj przygodo!

Warna na styku kultur
Prawdziwa skarbnica wielu cennych zabytków, położona na malowniczym wybrzeżu Morza Czarnego. Jedno
z najstarszych miast Europy, a jednocześnie nowoczesne
i wielokulturowe, pełne życia i energii. Ruiny term rzym-

Delfiny, lwy i drzewa
kosmonautów
W Warnie wybierzcie się Parku Nadmorskiego. Jest tu
delfinarium, akwarium, terrarium a także zoo, w którym
spotkacie się m.in. z lwami. Młodych
astronautów zainteresuje planetarium i aleja kosmonautów, w której drzewa posadził sam Jurij
Gagarin.

Czas na Aquafun
Dzieciakom na pewno bardzo spodoba się również
w Aquapolis. W tym wielkim parku wodnym czeka na was 300-metrowa
sztuczna rzeka Niagara, po
której pędzi się na pontonach
z szybkością nawet 50 km na
godzinę, pełen atrakcji wodny
plac zabaw i oczywiście zjeżdżalnie
do wyboru do koloru.

Katedra Wniebowzięcia w Warnie
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ierunek wakacyjnych podróży odkryty na nowo.
Złoty, delikatny piasek, plaże z łagodnym zejściem
do błękitnego morza i gwarantowane słońce.
Wspaniałe wybrzeże, eleganckie kurorty, atrakcyjne miasta, malownicze wioski i cała masa atrakcji dla dzieci.

je spotkanie ze zwierzakami. Na terenie aquaparku jest bowiem Mini Animal Farm, a w nim m.in. miniaturowe świnki,
króliki, kucyki i kozy.

Nessebar bajkowe miasto

KU,
IE ZAMKÓW Z PIAS
BUDOWNICZOW
ZE
W, WODNI BRYKAC
FANI SAMOCHODÓ
SIĘ
IERZĄT NIE BĘDĄ
I MIŁOŚNICY ZW
TU NUDZIĆ.

Imponujące zabytki, fantastyczny
aquapark i ochłoda na... lodowisku.
To wszystko czeka na was w tym
kurorcie. To średniowieczne miasto jest bardzo malownicze. Na
starówce wąskie, wybrukowane kocimi łbami uliczki i domy
z kamiennymi parterami i drewnianymi podwieszanymi nad ulicą piętrami wyglądają baśniowo.
Zwróćcie uwagę dzieci na świątynie, które są odmienne od naszych
kościołów. Pokażcie im też pozostałości starożytnych budowli.
A co powiecie na łyżwy? W Nessebarze działa lodowisko! Dzięki przezroczystym ścianom można ślizgać się i patrzeć na fale.

OBZOR - MAŁY W

Piaszczysta plaża ma aż 100 m szerokości

IELKI KURORT

Piękna plaża i park z palmami na pewno wam się spodobają. Atutem miasta jest też położenie. Blisko stąd do
pięknego Nessebaru. W Obzorze jest spokojniej niż
w wielkich kurortach, a na turystów czeka długa i szeroka plaża z czystym piaskiem. Gdy już się nią nacieszycie,
wybierzcie się do pięknego parku miejskiego. Rosną tu
palmy i wiele ciekawych gatunków drzew i kwiatów. Dla
dzieciaków pewnie największą jego atrakcją będą tutejsze
place zabaw i fontanna. Ale warto pokazać im też pozostałości starożytnego greckiego miasta Heliopolis i ruiny
rzymskiej świątyni.
Obzor to dobra baza wypadowa nie tylko do pobliskiego Nessebaru, ale i do Słonecznego Brzegu.

Wodne orzeźwienie
Macie dość zwiedzania? To czas na ochłodę! Znajdziecie
ją w parku wodnym Aqua Paradise. Czeka tu na was basen
z falami, sztuczna rzeka i liczne zjeżdżalnie, a na dzieciaki
– bajkowy zamek z podwieszanymi mostami i labiryntem
oraz ośmiornica, po której mackach zjeżdża się do wody.
Uff, jednak gorąco! To może znów skok do wody? Tym razem w Action Aquaparku. Jest tu wielki basen z falami,
300-metrowa sztuczna rzeka i mnóstwo zjeżdżalni. Dzieci
wyszaleją się na Wyspie Przygód z gejzerami, wiszącymi
mostami i kryjówkami. A gdy wyłonią się z odmętów, czeka
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BUŁGARIA

WYCIECZKI FAKU

Warna

LTATYWNE

letnia stolica Bułgarii

Bułgarska Riwiera to szereg miast i niewielkich miejscowości rozciągniętych na całym wybrzeżu. Każde
z nich ma coś interesującego do zaoferowania
turystom. Czasami są to piękne plaże, innym
razem interesujące nadmorskie plenery,
a jeszcze innym zabytkowe uliczki z klasyczną zabudową. Aby poznać różne
oblicza Bułgarii warto skorzystać z wycieczek fakultatywnych.

Wycieczka statkiem,
łowienie ryb i pływanie
Każdy znajdzie coś dla siebie: amatorzy kąpieli słonecznych, kąpieli morskich, wędkarze,
żeglarze. Przepłynięcie statkiem spacerowym
wzdłuż wybrzeża, w czasie której będzie można nie
tylko podziwiać piękne widoki, opalać się, ale i popływać
na otwartym morzu, z dala od lądu, ponurkować. Wędkarze i zainteresowani, niezależnie od stopnia wtajemniczenia, otrzymają sprzęt wędkarski i będą mogli sprawdzić
swoje umiejętności oraz szczęście. W zależności od tego
co się złowi, okrętowa kuchnia przygotuje obiad.

Stambuł

Bułgarska wioska
Podróż w głąb kraju do typowej bułgarskiej wioski, z dala od
cywilizacji. Wyjazd w godzinach popołudniowych. Pokaz
folklorystyczny z muzyką i tańcem na żywo. Kolacja z nieograniczoną ilością wina i jedzenia. Dla dzieci – ich własne
show, gry, konkursy i zabawy. Przyjazd późnym wieczorem.

Nessebar z degustacją wina

europejskie oblicze Turcji
Stambuł – największe miasto Turcji, dawny Konstantynopol, stolica Cesarstwa Bizantyjskiego, a potem Imperium
Osmańskiego. Miasto położone na dwóch kontynentach
– europejskim i azjatyckim, po obu stronach cieśniny Bosfor, z licznymi zabytkami, które świadczą o bogatej historii
oraz twórczej koegzystencji wielu kultur i religii. Wycieczki
realizowane są autokarem z klimatyzacją.
Wycieczka jednodniowa: zwiedzanie Niebieskiego Meczetu, Hipodromu, Egipskiego
Obelisku i Kolumny Wężowej, przejazd do części
azjatyckiej przez Cieśninę Bosfor, zwiedzanie fabryki skór,
obiad w formie bufetu (12.00-14.00),
wyjazd – godz.
20.30. Cena nie
zawiera kosztów
wizy, która jest
obowiązkowo płatna na granicy (dot.
także dzieci).
Paszport obowiązkowy.

Jeep
Safari

To największe miasto wybrzeża i letnia stolica Bułgarii.
Miasto nowoczesne i pełne zabytków, z pięknym parkiem
morskim i licznymi muzeami. Na obrzeżach miasta znajduje
się mauzoleum polsko-węgierskiego króla Władysława Warneńczyka, który poległ pod Warną
w roku 1444 w bitwie z Turkami. W programie wycieczki zwiedzanie położonego nieopodal Złotych Piasków, XIV-wiecznego,
wykutego w skale klasztoru Aladja Monastyr, wycieczka do delfinarium i udział
w przedstawieniu, które stanowi olbrzymią atrakcję zarówno dla dorosłych, jak
i dzieci, wycieczka autokarowa po Warnie – oglądanie z okien autokaru najważniejszych zabytków i charakterystycznych
punktów miasta, zwiedzanie cerkwi katedralnej Najświętszej Marii Panny oraz czas wolny na
indywidualne zwiedzanie, spacer czy też zakupy.

Całodzienna wycieczka do jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast bułgarskiego wybrzeża, malowniczo położonego na niewielkim półwyspie, połączonym z lądem wąską mierzeją. Nessebar to miasto – muzeum, od 1983 roku
wpisane na listę UNESCO. Unikatowe cerkwie, starożytne
mury obronne, ciekawa architektura, plątanina wąskich, brukowanych uliczek, nastrojowe kafejki nad brzegiem morza
tworzą niepowtarzalną atmosferę miasteczka. Po zwiedzaniu
i wspólnym spacerze pozostanie czas wolny, na indywidualne zwiedzanie, odpoczynek lub obiad w jednej z wielu przeuroczych, rybnych restauracyjek. Istnieją dwa warianty wycieczki: ze zorganizowanym obiadem lub degustacją wina.

Wyprawa terenowymi samochodami po Parku Narodowym Złote Piaski
lub górach Stara Płanina oraz po okolicznych miejscowościach dostarczająca niezwykłych wrażeń!
W trakcie wycieczki będziesz mieć okazję do obserwacji miejscowej
flory i fauny, przejażdżki po dzikiej i zalesionej okolicy, odwiedzenia wytwórni rakiji i degustacji tego trunku, a także do sprawdzenia swoich
umiejętności strzeleckich. W programie są również gry i zajęcia sportowe, w tym przeciąganie liny, przejażdżka bryczką z oślim zaprzęgiem
oraz typowy obiad w bułgarskiej, wiejskiej zagrodzie.

Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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Kavarna

BUŁGARIA

Balczik

Albena

ZŁOTE PIASKI
Melia Grand Hermitage

Złote Piaski
Excelsior
Dolce Vita

Św. Konstantyn
Varna

MORZE CZARNE

VARNA

Obzor
Sol Luna Bay
HVD Club Hotel Miramar

Słoneczny
Brzeg

Hrizanthema
Kotva
Trakia Plaza

Royal Club Victoria - Atrium Beach Elenite
Royal Club Victoria - Royal Park Elenite
Royal Club Victoria - Andalucia Elenite

Elenite

Paradise Beach

Nessebar

SŁONECZNY BRZEG

Ravda
Dit Evrika Beach Club
Das Sunny Beach

Sol Nessebar Bay & Mare

MPM Kalina Garden

Pomorie

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)
2-6
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SOL NESSEBAR BAY & MARE

4

X

X

X

X

2-12
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MPM KALINA GARDEN

4

X
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SOL LUNA BAY

4

X
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DAS SUNNY BEACH

4

X
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MELIA GRAND HERMITAGE

5

X

X
X

LISTA HOTELI

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)
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2-12

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
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WI-FI GRATIS
X

WI-FI GRATIS

ZJEŻDŻALNIE
X

ZJEŻDŻALNIE

PRZY PLAŻY
X

PRZY PLAŻY

ALL INCLUSIVE
X

STANDARD

STANDARD
4

ALL INCLUSIVE

ZATOKA BURGASKA
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ROYAL CLUB VICTORIA ROYAL PARK ELENITE
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ROYAL CLUB VICTORIA ANDALUCIA ELENITE

4

X

X

X

X
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ROYAL CLUB VICTORIA ATRIUM BEACH ELENITE

4

X

X

X

X
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HRIZANTHEMA

4

X

X
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TRAKIA PLAZA

4

X

X
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4

X

X
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DIT EVRIKA BEACH CLUB
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X

X
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X
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X

X
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X
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X

X
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X

X
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HVD CLUB HOTEL MIRAMAR
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X

X
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EXCELSIOR

4

X

X
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DOLCE VITA

4

X

X
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2-6
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✓
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✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Royal Club Victoria – Royal Park Elenite

Słoneczny kurort Royal Club Victoria - Royal Park Elenite usytuowany jest bezpośrednio przy szerokiej plaży, która
kusi gorącym piaskiem i błękitem morza. Goście wypoczywający w tym hotelu mogą korzystać ze wszystkich
atrakcji pobliskiego aquaparku Atlantida, co stanowi niewątpliwą atut wakacyjnego pobytu w tym obiekcie.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Położenie: Elenite, 9 km od
Słonecznego Brzegu, 15 km od
Nessebar, 45 km od lotniska w Burgas.
Na terenie hotelu znajdują się
2 restauracje oraz 2 à la carte
w Kompleksie Royal Club, 2 bary,
basen odkryty, sala konferencyjna.
Aquapark „Atlantida” z 7 zjeżdżalniami w kompleksie Royal Club.
Urozmaicony program animacyjny
oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe
dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, mini bar, telefon, TV, łazienkę (suszarka, wanna lub prysznic,
WC), balkon, taras lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 23.06. do 15.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.:
zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ mini klub jest wspólny dla całego
kompleksu Royal Club Victoria
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco, przedstawienia z dziećmi
∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie,
huśtawki

PRZYKŁADOWY POKÓJ

144

WYŻYWIENIE
∞ 2 restauracje, 2 restauracje à la carte
w kompleksie Royal Club, 2 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ bułgarska, owoce morza

144

∞ basen z aquaparkiem dla dzieci
i nastolatków
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ centrum SPA, salon piękności,
masaże, sauna, jacuzzi
∞ korty tenisowe, siłownia
∞ bilard, kręgle, mini golf
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
2. dziecko do 6 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG
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ANIMACJE

145

145

BUŁGARIA
SŁONECZNY
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✓
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✓
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✓

WIFI GRATIS

Royal Club Victoria – Andalucia Elenite

Hotel Royal Club Victoria – Andalucia Elenite położony przy pięknej szerokiej plaży to ciekawa propozycja
na spędzenie rodzinnych wakacji. Obiekt oferuje wiele atrakcji dla najmłodszych, urozmaicony program
z polskimi animacjami, zajęcia w miniklubie, minidisco, aquaparki, zjeżdżalnie i baseny dla dzieci, a wszystko to
w malowniczej scenerii morskiego krajobrazu.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: Elenite, 9 km od Słonecznego Brzegu, 15 km od Nessebar, 45
km od lotniska w Burgas. Hotel usytuowany na 2 600 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 3

restauracje – główna i 2 à la carte
w kompleksie Royal Club, 2 bary,
2 sale konferencyjne, mini market,
basen odkryty, aquapark „Atlantida”
z 7 zjeżdżalniami w kompleksie
Royal Club.
Urozmaicony program animacyjny, w tym polskojęzyczny animator dla dzieci oraz zaplecze

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, sejf, mini
bar, telefon, TV, łazienkę (suszarka, wanna lub prysznic, WC), balkon,
taras lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte w kompleksie Royal Club,
2 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
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∞ bułgarska, owoce morza
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ centrum SPA, salon piękności,
masaże, jacuzzi, sauna
∞ siłownia
∞ korty tenisowe
∞ bilard, kręgle, mini golf
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

AQUA
PARK

POLSKIEE
J

ANIMAC J

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 23.06.
do 15.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy
zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ mini klub jest wspólny dla całego kompleksu
Royal Club Victoria
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na
terenie mini klubu tylko pod opieką rodzica/
opiekuna
∞ mini disco, przedstawienia z udziałem dzieci
∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞ basen z aquaparkiem dla dzieci i nastolatków
Dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie
w miniklubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna.
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✓
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Royal Club Victoria – Atrium Beach Elenite

POLSKIE

ANIMACJE

Słoneczny kurort Royal Club Victoria – Atrium Beach Elenite może pochwalić się bajkowym
aquaparkiem oraz ciekawą ofertą sportowo-rekreacyjną dla aktywnych. Urozmaicony program
animacji, zarówno dziennych jak i wieczornych wprowadza wakacyjny klimat i zapewnia
rozrywkę wszystkim gościom. Na najmłodszych czekają inspirujące zajęcia w mini klubie
z polskim animatorem, kolorowy basen i duży plac zabaw. W czasie wakacyjnej beztroski każdy
z przyjemnością zrelaksuje się na plaży skąpanej w słońcu.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: Elenite, 9 km od
Słonecznego Brzegu, 15 km od
Nessebar, 45 km od lotniska w Burgas.
Na terenie hotelu znajdują się 2 restauracje oraz 2 à la carte w kompleksie Royal Club, 2 bary, mini market,
basen odkryty, aquapark „Atlantida”
z 7 zjeżdżalniami w kompleksie Royal
Club. Urozmaicony program animacyjny, w tym polskojęzyczny animator
dla dzieci oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym. Wyposażone są w klimatyzację
centralną, sejf, mini bar, telefon, TV, łazienkę (suszarka, wanna lub prysznic,
WC), balkon, taras lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ 2 restauracje i 2 à la carte
w kompleksie Royal Club, 2 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski serwowane
∞ wybrane napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ bułgarska, owoce morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 23.06. do 15.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.:
zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ mini klub jest wspólny dla całego
kompleksu Royal Club Victoria
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco, przedstawienia
z udziałem dzieci
∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie,
huśtawki
∞ basen z aquaparkiem dla dzieci
i nastolatków
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ centrum SPA, salon piękności,
masaże, sauna, jacuzzi
∞ korty tenisowe
∞ siłownia
∞ bilard, kręgle,
∞ mini golf
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Hrizanthema

Kompleks hotelowy Hrizantema zlokalizowany pośród zieleni, blisko szerokiej, piaszczystej plaży z łagodnym
zejściem do morza. Idealny wybór na słoneczne wakacje w rodzinnym gronie. Polskie animacje, interesujące
zajęcia w miniklubie, basen z wydzieloną częścią dla dzieci to wszystko zapewni najmłodszym gościom pobyt
pełen atrakcji i beztroskiej zabawy. Dorośli zaś mogą spróbować szczęścia w hotelowym kasynie bądź wybrać się
do pobliskiego parku wodnego Action Aquapark.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Położenie: 500 m od Słonecznego
Brzegu, 20 km od lotniska w Burgas.
Na terenie znajduje się restauracja,
bary, basen odkryty, recepcja 24h,
sejf w recepcji. Interesujący program
animacyjny, w tym polskojęzyczny animator dla dzieci oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki. Przejście do
plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętrowym budynku głównym. Wyposażone są w klimatyzację centralną,
mini bar, telefon, TV, łazienkę (suszarkę, prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, bary
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All Inclusive (10:00-23:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ rybna, bułgarska i włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ animacje
∞ kasyno
∞ kort tenisowy
∞ jacuzzi, sauna, salon piękności,
masaż
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 23.06. do 15.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.:
zajęcia plastyczne, gry
planszowe, teatrzyk, zawody
sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/
opiekuna
∞ plac zabaw, wydzielony basen
dla dzieci
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
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Trakia Plaza

Dogodnie zlokalizowany hotel Trakia Plaza oferuje wakacyjną, rodzinną atmosferę w sąsiedztwie piaszczystej plaży
i atrakcji Słonecznego Brzegu. Basen, jacuzzi, aż 5 zjeżdżalni wodnych w tym 3 dla
dzieci gwarantują świetną, wodną zabawę i relaks dla dzieci i dorosłych. Goście szukający spokojnego wypoczynku zaznają upragnionych chwil wytchnienia na rozległym
słonecznym tarasie.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2003 r.
Położenie: 500 m od Słonecznego
Brzegu, 20 km od lotniska w Burgas.
Na terenie znajduje się restauracja,
2 bary, basen odkryty, 2 zjeżdżalnie
wodne, recepcja 24h, sejf w recepcji. Atrakcyjny program animacyjny,
w tym polskojęzyczny animator dla
dzieci oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.

PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki. Przejście do
plaży przez ulicę.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE
Zlokalizowane s ą w budynku
głównym. Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, telefon,
TV, łazienkę (suszarka, prysznic,
WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 23.06. do 15.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
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dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.:
zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
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∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco, plac zabaw
∞ wydzielony basen dla dzieci
∞ basen ze zjeżdżalniami
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ jacuzzi, masaż

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

POLSKIE

ANIMACJE
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BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

Kotva
Hotel Kotva to idealna propozycja dla amatorów wodnych szaleństw. Baseny i parki wodne ze zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych zapewnią doskonała rodzinną zabawę. Dogodna lokalizacja obiektu, blisko
szerokiej plaży i starożytnego miasta Nessebar wpisanego na listę UNESCO sprawia, że można idealnie
połączyć wypoczynek i zwiedzanie pięknego miasta, architektonicznej perły Bułgarskiej Riwiery.

AQUA
PARK

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1970 r. Odnowiony
w 2012 r.
Położenie: Południowy Słoneczny
Brzeg, 3 km od Centrum, 1 km od Nessebaru. 20 km od lotniska. Na terenie
znajduje się restauracja z tarasem, bar,
3 baseny odkryte, recepcja, sejf w recepcji, mini market. Do hotelu należy
aquapark. Atrakcyjny program animacyjny, w tym polskojęzyczny animator
dla dzieci oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
250 m od hotelu, piaszczysta. Parasole,
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leżaki i materace. Przejście przez ulicę
i wydmy
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 czteropiętrowych budynkach. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, lodówkę
telefon, TV, łazienkę (suszarka, prysznic, WC), balkon lub brak
balkonu.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe, apartamenty
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna,
restauracja à la
carte, bary
154

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 23.06. do 15.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.:
zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw, wydzielony basen dla
dzieci, basen ze zjeżdżalniami
∞ krzesełka w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

All Inclusive (11:00-22:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiady, kolacje, przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe lokalne
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
INTERNET
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ gry na automatach
∞ bilard
∞ siłownia, sauna
∞ salon piękności

Kotva

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

POLSKIE

ANIMACJE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 6 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

Dit Evrika Beach Club
Nowoczesny hotel zlokalizowany pośród zieleni rozległego ogrodu nad Morzem Czarnym.
Aquapark dla dzieci i dorosłych, dobrze rozwinięta infrastruktura i przyjazna atmosfera panująca
w tym bułgarskim kurorcie zapewnią niezapomniane chwile odprężenia i relaksu.

AQUA
PARK

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 29 km
od lotniska w Burgas.
Na terenie hotelu znajduje się 5 restauracji, 6 barów, sejf w recepcji, pralnia,
recepcja 24h, 2 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne. Program animacyjny
dla dzieci oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.

PLAŻA
Przy plaży, prywatna, piaszczysta.
Parasole i leżaki. Przejście do plaży
przez promenadę. Beach Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, sejf, telefon, TV, łazienkę (suszarka, wanna lub prysznic,
WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje typu studio
∞ pokoje rodzinne

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia
plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco, przedstawienia
z udziałem dzieci
∞ plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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WYŻYWIENIE
∞ 2 restauracje, 3 restauracje
à la carte, 6 barów
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana rezerwacja.
∞ azjatycka, bułgarska i włoska
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∞ basen z aquaparkiem dla dzieci
oraz duży aquapark dla
nastolatków
∞ menu dla dzieci, krzesełka
w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ muzyka na żywo, animacje
∞ salon piękności, sauna, masaże,
jacuzzi, łaźnia turecka
∞ kort tenisowy
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Paradise Beach

BUŁGARIA
BURGAS

Położony w małej zatoce w egzotycznym kurorcie Sveti Vlas hotel Paradise Beach to idealne miejsce
na relaksujący wakacyjny wypoczynek, zaledwie kilka minut drogi od rozrywek i nocnego życia Słonecznego Brzegu. Złoty piasek, krystalicznie czyste morze i orzeźwiający chłód okolicznych lasów,
oferta sportowo-rozrywkowa dla dorosłych i dzieci gwarantują, że wakacje w tym hotelu będą należały do niezapomnianych.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2002 r.
Położenie: Sveti Vlas, 28 km
od lotniska w Burgas, 6 km od
Słonecznego Brzegu. Hotel usytuowany na powierzchni 40 000 m2 .
Na terenie hotelu znajdują się
2 restauracje, bary, basen, sale
konferencyjne.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, publiczna. Leżaki, parasole, ręczniki. Bar na
plaży.

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ siatkówka plażowa
∞ dyskoteka
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ tenis ziemny
∞ siłownia, sauna, masaż ,łaźnia
turecka
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. Wyposażone są w klimatyzację, lodówkę, telefon, T V,
łazienkę (prysznic, suszarka, WC),
sejf, balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne

PRZYKŁADOWY POKÓJ

WYŻYWIENIE
∞ 2 restauracje, bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, przekąski, kolacja
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
dzieci

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
NESSEBAR

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Sol Nessebar Bay & Mare

6

I
ZJEŻDŻALN

Składający się z dwóch budynków czterogwiazdkowy, usytuowany na klifie pełen atrakcji kompleks wakacyjny
położony na rozległym terenie w otoczeniu zielonego ogrodu. Bajkowa sceneria parku wodnego – kolorowy
zamek i zjeżdżalnie w soczystych barwach lata zachęcają najmłodszych do wodnych szaleństw i posmakowania
letniej przygody. Rozbudowane zaplecze sportowo-rekreacyjne, animacje dla dzieci i dorosłych, piaszczysta plaża i krystalicznie czysta woda to wszystko czego potrzeba aby rodzinne wakacje były udane.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: Południowa część Nessebar, 2,5 km od zabytkowej części miasta, 2 km od Rawdy, 8 km od centrum

Słonecznego Brzegu, 35 km od międzynarodowego lotniska w Burgas.
Na terenie hotelu znajduje się 6 restauracji, 2 bary, basen odkryty,
aquapark (6 zjeżdżalni). Interesujący
program animacyjny oraz zaplecze
rekreacyjno-sportowe.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i ręczniki. Zejście
z klifu schodami.
POKOJE
Zlokalizowane są w dwóch budynkach:. Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, sejf, telefon,
TV, łazienkę (prysznic, suszarka,
WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 5 restauracji
à la carte, 2 bary, snack bar
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ śródziemnomorska, hiszpańska,
włoska, niemiecka, japońska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zamek z dwoma
zjeżdżalniami
∞ mini klub dla dzieci
w wieku 4-12 lat
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ siłownia, jacuzzi, centrum SPA
∞ siatkówka plażowa
∞ sala telewizyjna
∞ 3 korty tenisowe
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

MPM Kalina Garden

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

KO
BLIS
centrum

sta
mi ia
plaży

Hotel MPM Kalina Garden usytuowany jest w samym sercu największego czarnomorskiego kurortu Słoneczny
Brzeg, zaledwie 200 m od szerokiej, piaszczystej plaży. Jest to idealny wakacyjny wybór dla szukających rozrywki
i zabawy w międzynarodowej atmosferze. Najmłodsi goście mają do dyspozycji wydzielony brodzik, plac zabaw
oraz atrakcje w mini klubie, dorośli zaś mogą w spokoju zrelaksować się w centrum odnowy biologicznej.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 4,5 km
od starożytnego miasta Nessebar,
7,5 km od Ravda, 36 km od centrum
Burgas, 26 km od międzynarodowego lotniska w Burgas. Na terenie

hotelu znajduje się restauracja z tarasem, 2 bary, basen odkryty, recepcja
24h. Ciekawy program animacyjny
oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe.
PLAŻA
200 m od hotelu, piaszczysta. Parasole,
leżaki, materace. Przejście przez ulicę.

POKOJE
Zlokalizowane są w sześciopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, mini bar, sejf,
telefon, TV, łazienkę (suszarka, WC,
prysznic lub wanna), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ junior suity
WYŻYWIENIE
∞ restauracja z tarasem, bistro, lobby
bar
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i mini klub dla dzieci
w wieku 4-12 lat
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∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia na powietrzu
∞ aerobik
∞ tenis stołowy, minigolf
∞ rzutki
∞ animacje
∞ gry na automatach
∞ centrum odnowy biologicznej,
sauna, masaż
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
OBZOR

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Sol Luna Bay

Zlokalizowany tuż przy plaży w urokliwym miasteczku Obzor,
niecałe 66 km od pięknego, średniowiecznego miasteczka Nessebar hotel Sol Luna Bay przyciąga turystów spragnionych letniego wypoczynku. Ten lubiany przez rodziny ośrodek doceniany jest
szczególnie za ciekawe animacje dla dzieci i dorosłych oraz wyjątkową ofertę rozrywkową. Po dniu wypełnionym zwiedzaniem
lub plażowaniem nad Morzem Czarnym każdy z przyjemnością
skorzysta z odprężającej zabawy w aquaparku ze zjeżdżalniami.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r.
Położenie: 2,5 km od centrum
Obzor, 60 km od Słonecznego Brzegu, 66 km od Nessebaru, którego
średniowieczna starówka wpisana
jest na listę światowego dziedzictwa UNCESCO, 60 km od lotniska
w Burgas. Hotel usytuowany na powierzchni 10 000 m2.
Na terenie znajdują się: restauracja, 2 bary, 2 sale konferencyjne,
sejf w recepcji, pralnia, mini market,
sklep z pamiątkami, basen odkryty,
basen kryty, 4 zjeżdżalnie wodne.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku siedmiopiętrowych budynkach i aneksie.
Wyposażone są w klimatyzację
centralną, sejf, mini bar, telefon,
TV, łazienkę (suszarka, wanna lub
prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
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∞ pokoje rodzinne
∞ pokoje typu studio dla max 2+2 lub
3 os., suity dla max 5 os.

POKOJE

5

dla
rodzin

ch
wych
bowy
sobo
-o
-oso
PRZYKŁADOWY POKÓJ

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracje à la
carte, bary
All Inclusive (10:00-22:30)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ bułgarska, tradycyjna włoska,
hiszpańska, francuska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny

∞ mini disco
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
160

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ bilard
∞ wypożyczania rowerów
∞ shuttle bus do Obzor i Byala
∞ sporty wodne na plaży

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Das Sunny Beach

BUŁGARIA
SŁONECZNY
BRZEG

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

Das Sunny Beach to nowoczesny kompleks hotelowy na plaży, zlokalizowany w północnej części Słonecznego
Brzegu. Hotel oferuje swoim gościom ciekawy program animacyjny oraz zajęcia sportowe. Przyjazna atmosfera
kompleksu – gwarantuje relaks i niezapomniane wakacje w tym wspaniałym bułgarskim kurorcie nad Morzem
Czarnym – Słoneczny Brzeg.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odremontowany w 2012 r.
Położenie: Słoneczny Brzeg, 25 km
od lotniska w Burgas.
Na terenie hotelu znajdują się: restauracja, 2 bary, basen odkryty, basen kryty, 2 zjeżdżalnie wodne dla
dzieci i młodzieży do 16 lat. Atrakcyjny program animacyjny, animator dla dzieci oraz zaplecze
rekreacyjno-sportowe.
PLAŻA
150 m od hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, leżaki. Przejście do
plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są trzech budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, mini bar, telefon, TV, łazienkę
(suszarkę, prysznic, WC), balkon lub

balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
∞ apartamenty
∞ pokój rodzinny superior
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja, w formie
bufetu w restauracji głównej
∞ przekąski w wyznaczonych barach
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kącik internetowy płatny

∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat, m.in.:
zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ siatkówka plażowa
∞ centrum SPA, sauna, masaże
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wykwalifikowani opiekunowie
i animatorzy zabaw
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Melia Grand Hermitage

SPA

DLA DZIECI

Pięciogwiazdkowy Melia Grand Hermitage to luksusowy i elegancki hotel położony przy publicznej, piaszczystej plaży. Dzięki wysokiej jakości usług, doskonałym warunkom wypoczynku połączonego z relaksem,
odnową oraz ciekawej ofercie atrakcji dla dzieci, zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających
Gości. Na szczególną uwagę zasługuje niespotykana w innych hotelach usługa – SPA dla dzieci.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2008 r.
Położenie: Złote Piaski, 30 km od
lotniska w Varnie
Na terenie hotelu znajdują się restauracje, 5 barów, 8 sal konferencyjnych, pralnia, basen odkryty,

basen kryty, zjeżdżalnie, centrum
odnowy biologicznej.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i ręczniki. Przejście
do plaży ze skarpy schodami, przez
ulicę.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym. Wyposażone są w klimatyzację
centralną, sejf, mini bar, telefon, TV,
łazienkę (suszarka, wanna i prysznic,
WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje typu Level
∞ pokoje typu Level suita
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
à la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
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∞ plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie,
mini disco
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ SPA dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci
w restauracjach
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, squash
∞ fitness, siłownia, sala do ćwiczeń
∞ animacje
∞ muzyka na żywo
∞ centrum SPA, masaż, sauna,
hammam, jacuzzi
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

HVD Club Hotel Miramar
HVD Club Hotel Miramar położony jest tuż przy malowniczej, piaszczystej plaży w jednym z najpopularniejszych kurortów nad Morzem Czarnym, zaledwie 10 km od rezerwatu przyrody Irakili. Jest to idealne miejsce na wakacje dla rodzin z dziećmi. Na najmłodszych czeka mini klub, basen ze zjeżdżalnią, plac zabaw i minidisco. Niewątpliwą
zaletą hotelu jest bogata opcja Ultra All Inclusive, która oferuje gościom możliwość
skosztowania smacznych dań kuchni międzynarodowej, bułgarskiej oraz włoskiej.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2006 r.
Położenie: Dzielnica hotelowa
w miejscowości turystycznej Obzor,
ok. 1,5 km od centrum miasta, ok.
10 km od rezerwatu przyrody Irakili
z bogatą roślinnością i pięną plażą.
Na terenie hotelu znajduje się 3 restauracje, bary, sejf w recepcji,
basen kryty, 3 baseny odkryte (1
podgrzewany).
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację

centralną, sejf, mini bar, telefon, TV,
łazienkę (suszarka, prysznic, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
∞ suity
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracje
à la carte, bary
Ultra All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.

∞ włoska, międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżanie wodne
∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ mini disco
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia

BUŁGARIA
OBZOR

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

∞ siatkówka plażowa, boisko
multisport
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ boccia
∞ animacje
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ sauna, masaże, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 12 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Excelsior

Hotel Excelsior to czterogwiazdkowy elegancki i nowoczesny hotel, który łączy w sobie doskonałe warunki
do pełnego wypoczynku dzięki interesującej ofercie sportowo-rekreacyjnej oraz bliskość ukwieconej natury
oraz plaży i turkusowego morza. Na szczególną uwagę Gości zasługuje nie tylko wysoka jakość usług ale
również przytulne pokoje rodzinne, usługi w hotelowym centrum SPA oraz smaczna kuchnia.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1965 r., całkowicie
odnowiony w 2006 r., częściowo
wyremontowany w 2011 r.

Położenie: Złote Piaski, 30 km od
lotniska w Varnie.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, 2 bary, pralnia, basen
odkryty.

PLAŻA
450 metrów od hotelu, prywatna,
piaszczysta. Parasole, leżaki i ręczniki. Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są zlokalizowane w pięciopiętrowym budynku.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, mini bar, telefon, TV, łazienkę (suszarka, wanna lub prysznic,
WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
∞ pokoje superior

PRZYKŁADOWY POKÓJ

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
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∞ Kącik internetowy płatny
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ animacje
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ fitness kącik
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż, sauna,
jacuzzi
∞ bilard
∞ kort tenisowy, siłownia
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Dolce Vita

BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

E
WYJĄTKOW

CENTRUM

SPA

Hotel oferuje komfortowy wypoczynek w centrum popularnego nadmorskiego kurortu. Hotel wyróżnia się
nowoczesną aranżacją wnętrza oraz profesjonalną obsługą gości. Na najmłodszych czekają zajęcia w miniklubie,
brodzik, plac zabaw i minidisco. Okoliczne kawiarenki i restauracje kuszą specjałami kuchni bułgarskiej, a dla
spragnionych zabawy i nocnego życia polecamy liczne kluby i dyskoteki.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2011 r.
Położenie: 800 m od centrum
Złotych Piasków, 8 km od St.
Konstantin i Elena, 20 km od miasta
Warna, 30 km od międzynarodowego lotniska w Warnie, 128 km
od międzynarodowego lotniska
w Burgas. Hotel usytuowany na powierzchni 5 000 m2.

Na terenie hotelu znajdują się 2 restauracje, bary, sala konferencyjna,
basen kryty, 2 baseny odkryte.
PLAŻA
200 m od hotelu, piaszczysta. Serwis
plażowy, ręczniki. Przejście do plaży
przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętrowym

budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, sejf, mini bar,
telefon, TV, łazienkę (suszarka, wanna
lub prysznic, WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
à la carte, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, śniadanie kontynentalne,
późne śniadanie, obiad, lunch,
kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ bułgarska, azjatycka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
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∞ plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat, mini disco
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ kort tenisowy
∞ tenis stołowy, rzutki, boccia
∞ mini boisko do piłki nożnej,
siatkówka plażowa, koszykówka
∞ animacje
∞ salon piękności, centrum SPA,
masaż, sauna, jacuzzi
∞ rowery
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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wakacje w rytmie

RAJ.
NY WAKACYJNY
HISZPANIA TO IST
OBRAZEM,
AJ
KR
M
ÓW PIĘKNY
CZARUJE TURYST
EZWYKŁĄ
EROKICH PLAŻ, NI
KILOMETRAMI SZ
CHNIĄ.
WYŚMIENITĄ KU
ARCHITEKTURĄ I

nię?
Dlaczego kochamy Hiszpa
j:
Dlatego, że właśnie tuta

CIEPŁYCH PLAŻACH
NA MALOWNICZYCH,
MOŻNA WYLEGIWAĆ SIĘ
RSKIEGO KLIMATU
NEGO ŚRÓDZIEMNOMO
YN
CZ
BRO
DO
Z
AĆ
ERP
CZ
ROGU ULICY
PERAMENT NA KAŻDYM
POCZUĆ HISZPAŃSKI TEM
ZNE ZABYTKI
ŻYTNE I ŚREDNIOWIEC
ZWIEDZIĆ LICZNE STARO

Hiszpania to kraj fiesty i sjesty, góry i morze, plaże i klify,
spalone słońcem stepy i dzikie lasy, półpustynie i wulkany Wysp Kanaryjskich, uwielbiana na weekendowe wypady Barcelona oraz położone na uboczu miasteczka
i wsie. Hiszpania to także korridy i flamenco, tapas i suszona szynka, soczyste owoce, najlepsze kluby piłkarskie
i ojczyzna wielu artystów. Hiszpania inspiruje i uczy jak delektować się chwilą.

Nieodkryta wciąż Hiszpania

Kraj Picassa
Hiszpania to ojczyzna Pablo Picasso. A właściwie Pablo Diego
José Francisco de Paula Juan
Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.
Wybierzcie się do jego muzeum w Barcelonie.
Rysunki, które zrobił, mając kilkanaście lat, zaciekawią waszych małych artystów.

Ostatnie dzikie miejsca
Żeby zobaczyć w Hiszpanii dziką przyrodę, nie trzeba wcale mocno oddalać
się od wybrzeża. W parku krajobrazowym
obejmującym deltę rzeki Ebro wśród malowniczych wydm i słonych bagien mieszka ponad 300 gatunków ptaków. Dzieciakom
spodoba się zwłaszcza podglądanie flamin-
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gów, których jest tu spory tłumek. Ciekawy jest też rezerwat przyrody Serra del Montsant Natural Park, w którym
można wypatrzyć łasicę, żbika czy orła. Nie zapomnijcie
zabrać lornetki.

Pamiątek czar
Świetną pamiątką dla dziecka będzie breloczek lub przypinka z mozaikową jaszczurką. Przyczajona na schodach wielobarwna jaszczurka, którą spotkać można
w Parku Guella jest jednym z osławionych symboli Barcelony.

SPIESZ SIĘ POWO

LI

Hiszpanie często powtarzają „Despacito se va lejos”.
To jedno z ich ulubionych powiedzeń.

Świetn
czek lu
ka – sy

TO ZACHWYCI
I DUŻYCH I MAŁYCH
DOBRZE WIEDZIEĆ

PARK WODNY W LLORET DE MAR. Water World, tutaj
oprócz tradycyjnych basenów, zjeżdżalni i mokrych
placów zabaw jest prawdziwa „wodna góra”, z której
można spłynąć łódką w dół.
DELFINY I AQUAPARK W LA PINEDA. Można tu nie
tylko podziwiać popisy delfinów i lwów morskich, ale
nawet pobawić się z tymi sympatycznymi zwierzętami
w basenie. W Aquapolis czekają na was także
fantastyczne zjeżdżalnie i inne atrakcje w wielkim
parku wodnym.
OGROMNY PARK ROZRYWKI POD SALOU. Port
Aventura to największy tego typu obiekt w Hiszpanii.
Czekają tam na was fantastyczne rollercoastery
z największą w Europie wieżą „swobodnego
spadania”, rejs łodzią podwodną, wyprawa do dżungli
i zabawa w oryginalnie urządzonym aquaparku.
SAGRADA FAMILIA W BARCELONIE. Zadziwiająca
bogactwem formy ogromna bazylika. Najważniejsza
budowla Antoniego Gaudiego, którego projekty są
dumą miasta. Jej budowa ruszyła w 1882 roku i wciąż
trwa. To, co, już można podziwiać, robi jednak duże
wrażenie.
PARK GUELLA W BARCELONIE. W malowniczym,
zaprojektowanym przez Gaudiego parku znajdziecie
nie tylko architektoniczne cudeńka i kolorowe mozaiki,
ale także miły cień, egzotyczną przyrodę i... stada
zielonych papug, które zamieszkują parkowe palmy.
KATEDRA W SANTIAGO DE COMPOSTELA. Arcydzieło
architektury romańskiej, jedna z najważniejszych
świątyń średniowiecznej Europy, miejsce pochówku
św. Jakuba, jednego z apostołów.
KATEDRA I RZYMSKIE RUINY W TARRAGONIE.
XII-wieczna katedra robi wielkie wrażenie.
W Tarragonie można też podziwiać pozostałości
starożytnego forum, amfiteatru, akweduktu i murów
z kamienną wieżą.
SKALISTY CYPEL CAP DE CREUS. Nie bez racji
nazywany czasem „Krańcem Świata”. Warto wdrapać
się na tutejszą latarnię morską. Roztacza się z niej
jeden z najpiękniejszych widoków w Hiszpanii.

Przelot z Polski: ok. 3 godz.
Czas: taki sam jak w Polsce
Waluta: euro
Religia: 73% Hiszpanów to katolicy
Obowiązuje opłata turystyczna
(Katalonia, Majorka)

Hiszpania palce lizać
Dzieciakom zwykle bardzo smakuje hiszpańska TORTILLA. Uznaniem wielu cieszy się też GAZPACHO, czyli pomidorowy chłodnik z czosnkiem, oliwą z oliwek i octem
sherry. Mali smakosze chętnie próbują także PAELLI, czyli
dania na bazie podsmażonego ryżu z szafranem. Dodaje się do niego warzywa, owoce morza, a czasem mięso
z królika lub kurczaka. Można im także dać do skosztowania TAPAS, czyli tradycyjną hiszpańską przekąskę. Bywają one bardzo różne – od pikli i ziemniaków
smażonych w głębokim oleju, po kiełbasę
czy owoce morza. Amatorzy słodkości
zwykle zajadają się najpopularniejszym hiszpańskim deserem, czyli
puddingiem zwanym FLANEM.

Paella z owocami morza
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CostastrBonraalavtaa
słoneczna

PIĘKNE PLAŻE, NIEZWYKŁE MORSKIE ZOO,
STAROŻYTNE GRECKIE I RZYMSKIE RUINY,
PARKI WODNE, W KTÓRYCH NIE TYLKO DZIECI
BAWIĄ SIĘ JAK DZIECI. POWODY, DLA KTÓRYCH
WARTO JECHAĆ NA COSTA BRAVA,
MOŻNA DŁUGO WYLICZAĆ.

Delfiny, papugi
i wodne tornado
Wycieczka do Marinelandu w Malgrat de Mar będzie hitem dla
dzieci, które kochają zwierzęta.
To morskie zoo, ptaszarnia i duży
aquapark w jednym. Zobaczycie tu
niezwykłe popisy delfinów i lwów
morskich, a także pokaz tresury papug. W aquaparku natomiast czeka na was prawdziwy szał: wodne tornado,
zjeżdżalnia bumerang, i superszybki ślizg „Kamikadze”.

Góra wody
Wciąż nie macie dość wodnych igraszek? W takim razie idealnym dla was miejscem będzie aquapark Water World w Lloret de Mar. Możecie spłynąć tam łódką
ćwierć kilometra w dół z prawdziwej „wodnej góry”.

Zamek z „Robin Hooda”

Delfiny w roli głównej
centrycznego artysty. Dzieciaki zachwyci attyka z wielkich jaj
zwieńczająca wieżę Gali oraz „Deszczowa taksówka”, czyli
cadillac skąpany w wodzie tryskającej z fontanny. W muzeum
zobaczycie ciekawe ekspozycje i interaktywne instalacje.

Magia starożytnych ruin
Wiecie, że w Hiszpanii są ruiny antycznego greckiego
miasta i rzymskiej osady handlowej? To wszystko znajduje
się w Empuries. Dzieciom podoba się myszkowanie po
starożytnej agorze, ruinach świątyni Zeusa i amfiteatru
i pradawnym porcie. W niektórych domach na podłodze
zachowały się nawet rzymskie mozaiki.

Ryby, rybki i rybeńki

Niedaleko Empuries w miasteczku Torroella
znajdziecie wyglądający niczym twierdza
krzyżacka zamek Montgri. Jego sylwetka wydaje wam się znajoma? Nic dziwnego, zamek zagrał w wielu filmach,
m.in. w „Robin Hoodzie” Ridleya Scotta
z Russellem Crowe’em w roli głównej.

Frajdą dla dzieci będzie wycieczka łodzią
z przezroczystym dnem, przez które
można obserwować podwodne życie.

Na krańcu świata

Dali, czyli attyka z jaj
A może wybierzecie się do Figueres, rodzinnego miasta Salvadora Dali. Uwagę
przykuwa fasada muzeum Teatro-Museo
Dali zaprojektowana według pomysłu eks-
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Muzeum z jajem
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Niezwykle ekscytująca będzie rodzinna
wyprawa na półwysep Cap de Creus,
nazywany niekiedy „Krańcem Świata”.
Bo też surowy, skalisty cypel nagle kończący się w morzu bardzo go przypomina. Widok z latarni morskiej na najwyższym
wzniesieniu zapiera dech w piersiach.

COSTA BRAVA

LTATYWNE

COSTA BRAVA
LLoret de Mar

Montserrat

Santa Susanna

śladami mistrzów Katalonii

Calella

Nazwa Montserrat znaczy „pocięte wzgórze“. To samotne miejsce jest zarazem wspaniałe, dziwne i wyjątkowe.
Wzgórze ma ponad 10 km długości, a najwyższy szczyt liczy 1235 m n.p.m. Na zboczu na wysokości 720 m n.p.m.
znajduje się znane Sanktuarium Montserrat oraz muzeum
z wystawą dzieł artystów, takich jak Picasso, Caravaggio,
el Greco, Dalí i innych mistrzów Katalonii. Dla odważnych
przygotowana jest kolejka linowa, którą można wjechać na
szczyt, z którego rozciąga się wspaniały widok na okolicę.

Gran Garbi Mar
Garbi Park Lloret
Gran Garbi

Barcelona

Sorra D’or Beach Club
Mecury Hotel

MORZE ŚRÓDZIEMNE

Wycieczka dostępna z regionów Costa Brava i Barcelona.

ALL INCLUSIVE

ZJEŻDŻALNIE

WI-FI GRATIS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

170

GRAN GARBI MAR

4

X

X

X

2-13

172

GARBI PARK LLORET

3

X

X

2-13

Wycieczka dostępna z regionów Costa Brava i Barcelona.
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GRAN GARBI

4

X

X

2-13

Water world / Lloret de Mar
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MERCURY HOTEL

4

X

175

SORRA D`OR BEACH CLUB

3

X

w świecie surrealizmu
Wycieczka przeznaczona dla zainteresowanych sztuką nowoczesną i surrealizmem. Teatr-Muzeum to z jednej strony
zbiór eksponatów, ale i eksponat sam w sobie. Zarządzająca
obiektem fundacja, powołana do życia przez samego artystę, dba o dochowanie wierności idei Dalego oraz wzbogaca
zbiory o coraz to nowe płótna. Po drodze zwiedzisz średniowieczną Gironę z katedrą gotycką, słynną dzielnicę żydowską El Call oraz fragmenty potężnych murów obronnych.

Aquapark „Wodny Świat” położony jest na obrzeżach
miejscowości Lloret de Mar. Water World przygotował ponad dwadzieścia różnorodnych atrakcji wodnych takich jak:
Water Rapid, Water X-treme Montain, Water Gegant, Kamikaze i wiele innych. Cena wejściówki zależy od wzrostu
odwiedzających: park stosuje następujące trzy taryfy: do 80
cm wzrostu, od 80 do 120 cm oraz powyżej 120 cm. Podobne kryteria regulują dostęp do atrakcji wodnych.
Wycieczka dostępna z regionów Costa Brava i Barcelona.

Taniec magicznej fontanny
Pierwsza część wycieczki przewiduje panoramiczny przejazd głównymi ulicami
miasta. Zwiedzanie najbardziej znaczących zabytków miasta: domy Antoniego Gaudi oraz jego widokowo położony
park Güell. Następnie zwiedzanie wzgórza Montjuic i pokaz Magicznej Fontanny.
Wycieczka dostępna z regionów Costa Brava i Barcelona.

Taniec światła, kolorów i muzyki

PRZY PLAŻY

STANDARD

Girona i Dalí

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

WYCIECZKI FAKU

LISTA HOTELI – COSTA
BRAVA

2-11

2-7

Marineland / Malgrat de Mar
Marineland to dwa parki w jednym: zoo morskie z pokazami tresury lwów morskich, papug i delfinów oraz
wszechstronny park wodny: kompleks zjeżdżalni, basenów, punktów gastronomicznych i części wypoczynkowej i relaksacyjnej. Marineland stosuje
trzy taryfy cenowe w zależności od wieku
odwiedzających: do 3 lat, od 3 do 12 lat
oraz powyżej lat 12.
Wycieczka dostępna z regionów
Costa Brava i Barcelona.

Turniej Rycerski
Wieczorna wycieczka umożliwi
Ci podróż w czasie do epoki średniowiecza i zwiedzenie zamku
w Torderze. Służba zaprowadzi Cię
do Wielkiej Sali Turniejów, gdzie
rozpocznie się kolacja. Do picia oferowane będzie wino, woda mineralna
oraz wino musujące „Cava”. Stylowa kolacja odbywa się bez użycia sztućców. Zaopiekuje
się Tobą obsługa w autentycznych kostiumach z epoki. Podczas kolacji zobaczysz pokaz tańca hiszpańskich
koni, walki i gry rycerskie, turniej średniowieczny i paradę
zwycięzców. Po skończeniu spektaklu przejdziesz do Sali
Balowej, gdzie zagra do tańca orkiestra Valltordera lub
na dyskotekę w ogrodzie. Impreza zakończy się pokazem
tańca hiszpańskiego.
Po turnieju rycerskim za konsumpcję napojów płacą
klienci.
Wycieczka dostępna z regionów Costa Brava i Barcelona.

Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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HISZPANIA
COSTA BRAVA

Gran Garbi Mar

ALL INCLUSIVE
ZJEŻDŻALNIE
WIFI GRATIS

POLSKIE

ANIMACJE

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: ok. 150 m od centrum
Lloret De Mar (250 m od hotelu
znajduje się przystanek autobusowy), 40 km od Girony, 70 km od
Barcelony, 90 km od lotniska.
Na terenie hotelu znajduje się sala
śniadaniowa, recepcja 24h, aquapark
(4 zjeżdżalnie dla dorosłych i kompleks zjeżdżalni dla dzieci), basen
odkryty, parking. Polskojęzyczny
animator dla dzieci w mini klubie na
terenie hotelu Gran Garbi.
PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysta.
Miedzy hotelem a plażą przebiega
ulica. Parasole, leżaki, materace.

170

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, łazienkę
(wanna, WC, suszarka), TV, telefon,
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
, pokoje single
WYŻYWIENIE
∞ sala śniadaniowa
Obiady i kolacje serwowane są w restauracji w hotelu Gran Garbi znajdującym się w odległości 50 m od
hotelu Gran Garbi Mar.
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
170

bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski lody dla dzieci
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator
dla dzieci od 17.06. do
15.09 w hotelu Gran Garbi
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w hotelu Gran Garbi
∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ mini klub jest wspólny dla
kompleksu Garbi Hotels
i znajduje się w hotelu Gran Garbi
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą

przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik z kompleksem
zjeżdżalni dla najmłodszych
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

HISZPANIA
COSTA BRAVA

W hotelu znajduje się
aquapark ze zjeżdżalniami
dla dorosłych i kompleksem
zjeżdżalni dla dzieci,
z którego mogą korzystać
Goście zakwaterowani
w hotelach Gran Garbi Hotel,
Garbi Park Lorett
i Gran Garbi Mar.

AQUA
PARK

Czterogwiazdkowy Gran Garbi Mar, położony jest w popularnym nadmorskim kurorcie Lloret De Mar. Jest to idealny
hotel dla rodzin z dziećmi – polskojęzyczny animator dla dzieci w mini klubie, niewielka odległość od plaży i morza,
aquapark ze zjeżdżalniami dla dorosłych i kompleksem zjeżdżalni dla dzieci zachęca do wodnych szaleństw a centrum
miasta kusi po dniu pełnym emocji restauracjami, sklepikami z pamiątkami oraz atrakcjami turystycznymi.

PRZYKŁADOWY POKÓJ
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HISZPANIA
COSTA BRAVA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Garbi Park Lloret

POLSKIE

ANIMACJE

Dogodnie położony hotel niedaleko piaszczystej plaży, wyróżnionej certyfikatem
Błękitnej Flagi oraz tętniącego życiem centrum nadmorskiego kurortu Lloret de Mar.
Szczególnie polecany na wakacje rodzinom z dziećmi - aquapark z 4 zjeżdżalniami dla
dorosłych i kompleksem zjeżdżalni dla dzieci znajdujący się w hotelu Gran Garbi Mar
oraz polskojęzyczny animator dla dzieci w mini klubie to przepis na udane wakacje.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1970 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: Lloret de Mar, 6 km od
Blanes, 12 km od Tossa de Mar,
12 km od Malgrat de Mar, 16 km od
Pineda de Mar, 40 km od Girony,
90 km od lotniska w Barcelonie.
W bliskiej odległości od hotelu znajduje się główna ulica z licznymi
barami, pubami i dyskotekami.
Na terenie znajduje się restauracja w budynku, bar, sejf w recepcji,
basen odkryty, basen kryty.
Goście mogą korzystać z aquaparku
(4 zjeżdżalnie dla dorosłych i kompleks zjeżdżalni dla dzieci) znajdującego się w hotelu Gran Garbi Mar.
Polskojęzyczny animator dla dzieci
w mini klubie na terenie hotelu Gran
Garbi.
PLAŻA
200 m od plaży, publiczna, piaszczysta, odznaczona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Parasole i leżaki.

Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody dla dzieci
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe

dla dzieci od 17.06. do
15.09 w hotelu Gran Garbi
∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia
plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ mini klub jest wspólny dla
kompleksu Garbi Hotels
i znajduje się w hotelu Gran Garbi
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik z kompleksem
PRZYKŁADOWY POKÓJ

Goście zakwaterowani
w hotelach Gran Garbi Hotel,
Garbi Park Lorett i Gran
Garbi Mar mogą korzystać
z aquaparku ze zjeżdżalniami
dla dorosłych i kompleksem
zjeżdżalni dla dzieci
położonego w hotelu
Gran Garbi Mar.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator

POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone
są w klimatyzację indywidualną, TV,
telefon, sejf, łazienkę (WC, wanna),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ dyskoteka
∞ aerobik
∞ tenis stołowy
∞ bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, pool bar
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zjeżdżalni dla najmłodszych
w hotelu Gran Garbi Mar
∞ krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
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Gran Garbi

HISZPANIA
COSTA BRAVA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

POLSKIE

ANIMACJE
Hotel położony niedaleko piaszczystej plaży, wyróżnionej certyfikatem Błękitnej Flagi oraz tętniącego życiem centrum Lloret de Mar. Goście mogą korzystać z aquaparku znajdującego się w hotelu Gran Garbi Mar, położonego w odległości ok. 50 m
od hotelu Gran Garbi. W sezonie hotel oferuje program animacyjny dla dorosłych
i polskie animacje dla dzieci w mini klubie a wieczory uatrakcyjni muzyka na żywo.
Ośrodek w jednej z najbardziej urokliwych części hiszpańskiego wybrzeża.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1984 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: Lloret del Mar, 500 m
od centrum miasta, Lloret de Mar,
6 km od Blanes, 12 km od Tossa de
Mar, 12 km od Malgrat de Mar, 16 km
od Pineda de Mar, 40 km od Girony,
90 km od lotniska w Barcelonie.
W pobliżu znajdują się bary, restauracje i sklepy.
Na terenie znajduje się restauracja, bary, basen odkryty, basen kryty.
Ciekawy program animacyjny i zaplecze rekreacyjno-sportowe dla
aktywnych.
Goście mogą korzystać z aquaparku

(4 zjeżdżalnie dla dorosłych i kompleks zjeżdżalni dla dzieci) znajdującego się w hotelu Gran Garbi
Mar, położonego w odległości
ok. 50 m od hotelu Gran Garbi.
Polskojęzyczny animator dla dzieci
w mini klubie.
PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysta, publiczna o długości 1,6 km wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi. Leżaki
i parasole. Dojście do plaży przez
ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację,

TV, telefon, lodówkę, sejf, łazienkę
(wanna lub prysznic, WC, suszarka),
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody dla dzieci
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 17.06. do 15.09
∞ zajęcia w mini klubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia
plastyczne, gry planszowe,teatrzyk,

173

Goście zakwaterowani
w hotelach Gran Garbi Hotel,
Garbi Park Lorett i Gran
Garbi Mar mogą korzystać
z aquaparku ze zjeżdżalniami
dla dorosłych i kompleksem
zjeżdżalni dla dzieci
położonego w hotelu
Gran Garbi Mar
(ok. 50 m od hotelu Gran
Garbi Hotel).

zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini klub jest wspólny dla
kompleksu Garbi Hotels
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ brodzik z kompleksem
zjeżdżalni dla najmłodszych
w hotelu Gran Garbi Mar
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ animacje
∞ wieczory flamenco
∞ bilard
∞ salon gier
∞ kurs nurkowania
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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HISZPANIA
COSTA
BARCELONA

✓

Mercury Hotel

ALL INCLUSIVE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Idealnie położony hotel w samym sercu Santa Susana. Do jego wielu atutów należy złocista, szeroka plaża nieopodal. Doskonała baza wypadowa do zwiedzania
regionu. Blisko hotelu zlokalizowana kolejka kursująca do Barcelony. Duży basen
z tarasem słonecznym dookoła nie pozwolą się nudzić.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: Santa Susana, 65 km od
lotniska w Barcelonie. W pobliżu
hotelu znajduje się przystanek kolejki
podmiejskiej, którą można dojechać
do Barcelony.
Na terenie znajduje się restauracja,
2 bary, 2 sale konferencyjne, pralnia,
basen. Urozmaicony program animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
100 m od hotelu. Publiczna, piaszczysto - żwirowa. Parasole, leżaki.
Przejście na plażę przez ulicę
tunelem.
POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację centralną, TV, telefon,
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sejf, lodówkę, łazienkę (suszarka,
wanna lub prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie, obiad i kolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:

∞ śniadanie, obiad, przekąski, kolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i mini klub dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ koszykówka
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ tenis stołowy, bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 11 lat
2. dziecko do 7 lat
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Sorra D’or Beach Club

HISZPANIA
COSTA
BARCELONA

✓

ALL INCLUSIVE

Sorra D’or Beach Club to hotel położony niemal nad samym morzem.
Kilka minut spacerem dzieli nas od najbliższych sklepów i restauracji.
Dla najmłodszych gości przygotowano masę atrakcji w mini klubie i plac zabaw.
Nieopodal hotelu znajduje się kolejka podmiejska, która pozwoli nam zwiedzić
pozostałą część regionu.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1975 r. odnowiony
w 2009 r.
Położenie: Malgrat de Mar, 65 km od
lotniska w Barcelonie. Hotel położony jest przy 4 kilometrowej promenadzie łączącej miejscowości Santa
Susana i Malgrat de Mar. Pomiędzy
hotelem i plażą znajduje się linia

kolejki podmiejskiej którą można dojechać np. do Barcelony.
Na terenie hotelu znajduje się restauracja, 2 bary, sala telewizyjna, basen
odkryty z tarasem słonecznym.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym. Wyposażone są w sejf,
telefon, TV, łazienkę (wanna lub
prysznic, WC), balkon.

PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Przejście na plażę przez ulicę
tunelem. Leżaki i parasole.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe,
∞ pokoje superior

WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, przekąski,
lody dla dzieci, kolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

175

175

Mazjyokarbkłękaitu
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STA PLAŻA
WODA, PIASZCZY
CZYSTA , BŁĘKITNA
RAJ
DA . MAJORKA TO
I ŚWIETNA POGO
GO
NE
WAKACYJ
DLA MIŁOŚNIKÓW
ZEM.
OR
M
D
LENIST WA NA

Palma de Mallorca
Stolica cała skąpana w gorących, słonecznych promieniach jest obowiązkowym punktem programu „wakacje
na Majorce”. Stare, wąskie uliczki miasta pełne są zabytkowych budynków i tajemniczych zakamarków. Nad miastem góruje gotycka katedra La Seu, jedna z najświetniejszych budowli sakralnych Hiszpanii.

Słynne Smocze Jaskinie

Jaskinie i inne cuda przyrody
Wyspa słynie z pięknych jaskiń. Najbardziej znane są
Smocze Jaskinie. Wielką atrakcją jest koncert muzyki klasycznej na brzegu jeziora Martel, jednego z największych
podziemnych zbiorników na świecie. W Jaskiniach Hams
nieopodal Porto Cristo odbywają się również świetlne
spektakle do muzyki Mozarta. Niezapomnianych przeżyć
dostarczy górska wycieczka po szlakach Sierra de Tramontanta. Inną atrakcją Cabrery są ruiny zamku, a także
jaskinia Blava, do której można wpłynąć łodzią. Turyści
lubią odwiedzać także bezludną wyspę Sa Dragonera.

Rodzinne atrakcje

Latarnia morska
Szczególnie bajkowy pejzaż można podziwiać z punktu widokowego w pobliżu Cala Figuera - widać stąd skalisty kraniec półwyspu z tajemnicza latarnią morską. Nie można tego przegapić,
to jedno z najpiękniejszych widokowo miejsc na
Majorce.

Śladami Chopina

Park Marineland to nie lada gratka dla rodzin
z dziećmi. Jeśli Twoje dzieci uwielbiają bajkę
Tomek i przyjaciele, to musisz koniecznie
zabrać je na przejażdżkę zabytkową kolejką kursującą na trasie Palma – Soller.
A kto znudzi się zwiedzaniem, górskimi
wycieczkami czy plażowaniem, może
skorzystać z atrakcji jednego z parków
rozrywki. Moc wrażeń czeka na was
w Parku Katmandu w Magalluf z niezwykłym domem iluzji, parkiem linowym
i kinem 4D.
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DOWNIE
BIAŁE JACHTY CU
A WODZIE
KOŁYSZĄCE SIĘ N
TARZALNĄ
TWORZĄ NIEPOW
ORKI.
ATMOSFERĘ MAJ

Piękna Valldemossa gościła u siebie znakomitego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Właśnie tu przez trzy zimowe
miesiące na przełomie 1838 i 1839 r. szukał
inspiracji nasz wybitny artysta. W budynku,
w którym mieszkał znajduję się jego
muzeum. A w zabytkowych klasztornych
wnętrzach odbywają się także koncerty
fortepianowe z muzyką Chopina. Warto tu
zajrzeć!
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MAJORKA

WYCIECZKI FAKU

LTATYWNE

MAJORKA
Alcudia

MORZE BALEARSKIE
Valldemossa
Inca
Esporles

Camp De Mar

Arta
Esporles

Sineu
Son Servera

Palma
de Majorka

Manacor

Delfin Mar Complex

Blau Punta Reina Resort

Llucmajor

Felanitx

Santanyl

Rejsy statkiem – z lokalnych portów podczas których można relaksować się w słoncu na pokładzie, podziwiać florę wybrzeża i zażywać morskich kąpieli.
Spotkanie z Piratami – podczas rejsu
dorośli mogą relaksować się w słońcu
na pokładzie, a dzieci mogą oglądać
spektakl o piratach.

Jaskinie Smocze

X

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

X

4

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

4

BLAU PUNTA REINA
RESORT

WI-FI GRATIS

DELFIN MAR COMPLEX
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ZJEŻDŻALNIE

178

PRZY PLAŻY

ALL INCLUSIVE

Wycieczka jest niezwykle spektakularnym doznaniem, łączy w sobie podróż autobusem, rejs statkiem, przejażdżkę
tramwajem i pociągiem. Czeka was moc atrakcji i zwiedzania. Na liście znajduje się miasto Inca słynące z pięknej katedry,
wyrobów skórzanych i wina. Kontynuacja trasy wiedzie przez
malownicze pasmo górskie Sierra de Tramuntana wpisanym
na światową listę UNESCO. Kolejnym punktem programu
jest rejs z miejscowości La Calobra do Portu Soller wzdłuż
zachodniego wybrzeża podczas, którego można podziwiać
wspaniałe krajobrazy. Następnie przewidziano przejażdżkę małym tramwajem do Soller przez malowniczą dolinę
porośniętą pachnącymi drzewami pomarańczowymi. Jako
zwieńczenie wyprawy, przesiądziecie się wreszcie do kolejki z 1912 roku, która zawiezie was do miejscowości Palma
(Son Reus) z postojem w Mirador Pujol de n’ Banya.

STANDARD

Wokół Wyspy Majorka

X

2-15

2-15

LISTA HOTELI – MAJORKA

Palma i Valldemossa
z muzyką Chopina w tle

Wycieczka rozpocznie się przejazdem autokarem do miasta
Palma de Mallorca – stolicy wyspy. Tutaj będziemy
zwiedzać „La Seu”, słynną gotycką katedrę. Wizyta w stolicy zapewnia niezapomniane widoki
na morze z wysokości zamku Bellver. Po
południu odwiedzimy miejscowość Valldemossa, która była świadkiem romansu
George Sand i Fryderyka Chopina oraz
słynny klasztor Charterhouse
„La Cartuja”. Pałac
króla Sancho i jego
wspaniałe ogrody zakończą nasz spacer.

Naszym pierwszym przystankiem będzie wizyta w fabryce pereł „Majorica” lub
Palma de Mallorca
„Orquidea”, gdzie będzie można podziwiać cały
ognisty temperament
proces produkcji pereł, które bez wątpienia są
Wyjątkowy spektakl folklorystyczny, czyli
flagowym produktem exportowym tej uroczej wyspy, jak
wieczór hiszpański, w czasie którego będzie
i wspaniałą pamiątką z podróży. Następnie odwiedzimy jaokazja zobaczyć wspaniałe występy prezenskinie z formacjami naciekowymi stalaktytów i stalagmitów
tujące muzykę i tańce typowe dla Hiszpa– drzew, kolumn, zwisów, żyrandoli, koronek. Zwiedzając
nii. Kolorowe stroje wirujące podczas
jaskinie nie można zapomnieć o podziemnym jeziorze
flamenco i hiszpańskiego baletu stwai zamieszkujących go prehistorycznych rakach. W dawrzają niezwykłą atmosferę i sprawianych czasach jaskinie były kryjówką dla korsarzy i piratów,
ją, że wieczór Es Foguero na długo
kto wie, może podczas wycieczki uda się natknąć na łupy
zostanie w pamięci.
przez nich pozostawione. Powrót do hotelu na ok 14.

Es Foguero

Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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HISZPANIA
MAJORKA

✓

Delfin Mar Complex

ALL INCLUSIVE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Hotel należący do znanej hiszpańskiej sieci Delfin Hotels. Położony w turystycznej
miejscowości niedaleko morza. Wokół hotelu znajduje się wiele sklepów
i restauracji. W Santa Ponsa kursuje kilka autobusów którymi możemy dojechać
w inne zakątki wyspy.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1984 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: Santa Ponsa, 200 m od
centrum miasta, 18 km od Palma de
Mallorca, 30 km od lotniska.
Na terenie znajdują się bar, restauracja, sejf w recepcji, pralnia, basen
odkryty, basen kryty, taras słoneczny, wypożyczalnia samochodów,
motocykli, rowerów, sala konferencyjna, sala TV, zestaw do prasowania. Hotel przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna,
piaszczysta.
POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowym
budynku głównym. Wyposażone są
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w klimatyzację, TV, telefon, sejf, mini
lodówkę zestaw do parzenia kawy
i herbaty, łazienkę (WC, suszarka,
prysznic lub wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje trzyosobowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe tylko do śniadania
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, przekąski, kolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne

∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna
∞ masaż
∞ bilard
∞ tenis stołowy

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Blau Punta Reina Resort

HISZPANIA
MAJORKA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Otoczony dużymi, zadbanymi ogrodami Blau Punta Reina Resort usytuowany jest na klifie, pomiędzy plażami Cala
Mandia i Cala Estany. Hotel oferuje Gościom wiele miejsc do spacerów, relaksu i wypoczynku. 3 restauracje, baseny,
splash pool oraz bogata oferta sportowo-rozrywkowa to jedne z licznych zalet tego hotelu, które gwarantują że
każdy spędzi tu udane wakacje.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony
w 2008 r.
Położenie: Wschodnia część wyspy,
na półwyspie pomiędzy Cala Mandia
i Cala Estany, ok 6 km od Porto
Cristo, 17 km od Manacur, 64 km od
lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 90.000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się restauracje, bary, recepcja, sejf w recepcji, pralnia, sala konferencyjna,
sala TV, wypożyczalnia samochodów i rowerów, parking, 3 baseny
odkryte, 1 basen kryty, duży ogród.
Hotel przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
PLAŻA
500 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki. Dojście do
plaży deptakiem.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. Wyposażone są w klimatyzację, lodówkę, sejf, mini bar, łazienkę
(wanna lub prysznic, WC, suszarka),

TV, telefon, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ apartamenty
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
WYŻYWIENIE
∞ 3 restauracje (1 a’la carte), 4 bary
Bez wyżywienia
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody dla dzieci
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe do posiłków
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubach
dla dzieci w wieku 2-13 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 2 brodziki, zjeżdżalnie wodne
∞ plac zabaw
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, siatkówka
∞ animacje, muzyka na żywo
∞ rzutki, łucznictwo, mini
golf, pokój gier
∞ siatkówka plażowa, koszykówka
∞ centrum SPA, sauna, łaźnia
turecka, masaż, solarium, jacuzzi
∞ 3 korty tenisowe, lekcje
tenisa, squash
∞ boisko wielofunkcyjne
∞ boule, bilard
∞ aqua aerobik, piłka wodna
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 15 lat
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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TenerKyafnaarach
Wakacje na
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Egzotyczne okazy
Na Wyspach Kanaryjskich można podziwiać niezwykłe rośliny, które nie występują nigdzie indziej, np.
drzewa smocze, z których najstarsze liczą sobie
prawdopodobnie nawet 3000 lat. W Parku Narodowym del Teide warto obejrzeć czerwone żmijowce, wysokie na dwa metry.

Kanaryjskie przysmaki
w cieniu wulkanu
Teneryfie warto zasmakować przede
wszystkim w lokalnych owocach słodkich
bananach czy soczystych ananasach.
Dajcie się też skusić na świeże dania rybne, jak choćby purpurowo-żółtego okonia
z batatami. Nie pożałujecie!
Na

Jak na księżycu

Spektakularne pokazy orek w Loro Park

Uroki Natury
Na Teneryfie, gdziekolwiek się nie obrócimy napotkamy
intensywnie zielone palmy, bujną tropikalną roślinność,
błyszczący w słońcu piasek i soczyste owoce na wyciągnięcia ręki. Niemałe wrażenie robi również ośnieżony szczyt wulkanu Teide, który góruje nad wyspą. Warto
wyruszyć z dziećmi na podbój Loro Park w Puerto de la
Cruz albo Siam Parku w Playa de las Américas. Loro Park
to połączenie zoo i ogrodu botanicznego z dodatkami
parku rozrywki. Całość rozmieszczona na 33 hektarach
to idealne miejsce na całodniową wycieczkę.

Tower of Power

Górujący nad Teneryfą wulkan Teide jest najwyższym szczytem całej Hiszpanii i trzecim co do wielkości wulkanem na świecie.
Widać go niemalże z każdego miejsca
wyspy. W 8 minut można dojechać kolejką linową na wysokość 3555 m. Stąd
rozpościera się piękny krajobraz niczym
na księżycu! Widok na olbrzymi krater,
skały stworzone z zastygającej lawy
no i królujący ponad wszystkim szczyt
Teide. Na szczycie może być zimno
i wietrznie więc należy się ciepło ubrać.
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Siam Park to największy wodny park
rozrywki na Wyspach Kanaryjskich.
Kilkanaście zakręconych zjeżdżalni
o egzotycznie brzmiących nazwach
Mekong Rapids, Tower of Power,
Mai Thai River, Gigant, Dżungla,
Smok i Wulkan dostarczą nam niezapomnianych wrażeń. Symbolem
parku są największe sztucznie wytworzone fale na świecie o wysokości 3 m!

Zjazd do 180
wody w 3 sekundy!

TENERYFA

WYCIECZKI FAKU

LTATYWNE
San Cristóbal de la Laguna
Elegance Miramar

Santa Cruz de Tenerife
Puerto de La Cruz

El Rosario

La Orotava

Icod de Los Vinos

Puerto de Santiago

OCEAN ATLANTYCKI

Callao Salvaje
Playa Paraiso
Grand Hotel Callao

Costa Adeje
Playa de las
Américas

TENERYFA

Costa del Silencio

Wycieczka statkiem

WI-FI GRATIS

ZJEŻDŻALNIE

LISTA HOTELI – TENERYFA

Jedna z tutejszych największych atrakcji – foto safari
w poszukiwaniu delfinów. 3-godzinny rejs z możliwością
kąpieli w małej zatoczce. Obiad na pokładzie.

Submarine safari
Wycieczka łodzią podwodną, obserwacja podwodnej fauny i flory atlantyckiej, na pokładzie nowoczesnego statku
podwodnego.
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VILLA ADEJE BEACH
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COLUMBUS APART HOTEL
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ALBORADA BEACH CLUB
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ELEGANCE MIRAMAR

3

X

X
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BEST JACARANDA

4

X

X
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GRAND HOTEL CALLAO

4

X

Dookoła Teneryfy

2-13

go Timanfaya, w Góry Ogniste. Po atrakcjach
związanych z podziwianiem pary wydobywającej się z głębi ziemi, zaprosimy na lunch,
po którym wycieczka skieruje się w stronę
winnego zagłębia La Geria, gdzie na czarnej jak popiół ziemi uprawia się winorośl.
Zobaczą Państwo również Dolinę Tysiąca
Palm, podziemne jaskinie, stolicę wyspy
Arrecife i miasto Guatiza.

Podczas naszej wyprawy zobaczymy przepiękne czarne klify w okolicy Los Gigantes mające do 800 m wysokości, drzewo
smocze Dragon – o wysokości ponad 17
m., Icod de los Vinos – miasto słynące
z wyrobu wina, największy kurort Teneryfy
– Puerto de la Cruz oraz dolinę La Oratva
z domami patrycjuszowskimi.

Wulkan Teide

PRZY PLAŻY

STANDARD

Wycieczka krajoznawcza po sąsiedniej wyspie La Gomera, gdzie Krzysztof Kolumb zatrzymał się w 1492 roku.
Do dziś zachował się dom odkrywcy w stolicy wyspy San
Sebastian.

ALL INCLUSIVE

Jeep Safarii La Gomera

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

Alborada Beach Club

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

Best Jacaranda
Columbus Apart - Hotel
Villa Adeje Beach

Arico

San Miguel

Drzewo Smocze

Cała Teneryfa od poziomu morza do wysokości
3700 m. n.p.m. to masyw wulkanu Teide. Zdobywając Teide zobaczymy różnorodność roślinności wyspy od piętra
roślinności podzwrotnikowej aż po florę wysokogórską.

Lanzarote
Na świecie jest wiele wysp wulkanicznych, nigdzie jednak
wulkaniczna katastrofa nie stworzyła tak wspaniałych, niemal artystycznych form jak na Lanzarote. Trasa wycieczki
prowadzi w kierunku Yaiza, przez Macher do Uga. Następnie na Salinas de Janubio zobaczą Państwo słone
pustynie. Stamtąd droga prowadzi do Parku Narodowe-

Jeep Safarii

Wulkan Teide i Masca

Wycieczka objazdowa zboczami południowej Teneryfy poprzez księżycowe krajobrazy. Przewidziano wizytę
w miejscowości Masca, z której rozpościerają się niezapomniane widoki m.in. na wulkan Teide.

Loro Park
Wycieczka do rezerwatu w Puerto de la Cruz, z degustacją wina po drodze. W parku żyje wielu gatunków zagrożonych wyginięciem. W ramach atrakcji zobaczymy
tresurę lwów morskich i delfinów, a także rewie papug,
aligatorów, goryli, tygrysów.

Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Wezyr Holidays w miejscu wakacji.
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HISZPANIA
TENERYFA

✓

ALL INCLUSIVE

Villa Adeje Beach
Hotel położony w jednym z najbardziej znanym i lubianym przez turystów mieście
na wyspie Costa Adeje. Goście mogą liczyć na pomoc miłej obsługi a w restauracji
zawsze na świeże i bogate wyżywienie. Dla aktywnych gości przygotowano
siłownię, baseny i program animacyjny.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony
w 2007 r.
Położenie: 1 km od centrum Costa
Adeje, 17 km od lotniska South Reina
Sofia.
Na terenie znajdują się restauracja,
3 bary, pralnia, 2 baseny, sala TV, sejf
w recepcji. Urozmaicony program
animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla
osób aktywnych.
PLAŻA
500 m od hotelu. Leżaki i materace.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym. Wyposażone są w wentylator, telefon, TV, sejf, zestaw
do parzenia kawy i herbaty, aneks
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kuchenny, lodówkę, łazienkę (suszarka, WC, prysznic lub wanna), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje typu studio dla max 3 os.
∞ apartamenty dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 bary
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
do śniadania
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, przekąski,
lody, kolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe

∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ zjeżdżalnia wodna
∞ animacje
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ fitness
∞ sauna
∞ jacuzzi
∞ siatkówka
∞ rzutki, tenis stołowy
∞ squash
∞ animacje
∞ bilard

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 15 lat
182

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Columbus Apart - Hotel

HISZPANIA
TENERYFA

✓

ALL INCLUSIVE

Zlokalizowany w ciekawym miejscu. Wokół hotelu duży wybór sklepów i restauracji.
Od plaży dzieli nas kilkuminutowy spacer. Doskonała opcja dla rodzin z dziećmi.
Maluchy nie będą się nudzić a to za sprawą programu animacyjnego, placu zabaw
i brodzika przy basenie głównym. Komunikacją miejską możemy dojechać do
jednej z największych atrakcji Teneryfy jaką jest Siam Park.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony
w 2010 r.
Położenie: 18 km od Lotniska,
w Playa de las Americas, 2 km od
miasteczka Los Christianos. Do
przystanku autobusowego jest ok.
100 m, do postoju taksówek ok.
20 m. W odległości ok. 800 m znajduje się pole golfowe i centrum
miasta. W pobliżu hotelu znajdują się sklepy, restauracje i bary. Park
rozrywki Siam Park położony jest ok.
1 km od hotelu.
Hotel składa się z dwóch budynków, podzielony jest na dwie strefy
- dla dorosłych i dla dzieci, 2 baseny,
lobby bar i bar przy basenie, restauracja główna, pralnia, fryzjer, lobby
z telewizją, wypożyczalnia samochodów, basen kryty. Hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

PLAŻA
200 m od hotelu, piaszczysta
plaża Playa de las Americas. Leżaki
i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu.
Wyposażone w sejf, telefon, TV, łazienkę (prysznic lub wanna, suszarka,
WC), balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ studia , apartamenty
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bar
i bar przy basenie
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne bezalkoholowe

napoje do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne bezalkoholowe napoje
do śniadania
All Inclusive (09:00-22:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne alkohole oraz napoje
bezalkoholowe w barze
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje, mini disco
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ fitness

PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ różnorodny program animacji
∞ rzutki
∞ bilard
∞ gry elektroniczne
∞ tenis stołowy
∞ centrum Wellness – sauna,
masaż, łaźnia turecka
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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HISZPANIA
TENERYFA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Alborada Beach Club

Zlokalizowany w małej miejscowości Las Galletas z kilkoma hotelami i restauracjami. Na plaży położonej kilka minut od hotelu możemy podziwiać pływy i odpływy oceanu. Goście w restauracji mogą skosztować lokalnych potraw a dzieci
spędzić czas na placu zabaw lub w mini klubie.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1984r., odnowiony
w 2000 r.
Położenie: Las Galletas, 12 km od
lotniska Reina Sofia, centrum miejscowości znajduje się w odległości
ok. 100 m od hotelu.
Na terenie hotelu znajduje się recepcja, lobby, sala, pralnia, wypożyczalnia rowerów, basen, taras słoneczny,
restauracja, bar, sala konferencyjna. Hotel przystosowany do osób
niepełnosprawnych.
PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Leżaki i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są w 4 piętrowych
budynkach. Wyposażone są w sejf,
lodówkę, aneks kuchenny, TV,
telefon, łazienkę (wanna lub prysznic,
suszarka, WC), balkon lub taras.
Możliwość wypożyczenia wentylatora z recepcji.
Typy pokoi:
∞ apartamenty
∞ apartamenty superior
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
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Bez wyżywienia
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub
∞ mini disco
∞ krzesełka w restauracji
∞ plac zabaw
∞ brodzik
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ wieczorne pokazy
∞ muzyka na żywo
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Elegance Miramar

HISZPANIA
TENERYFA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Zlokalizowany w jednym z większych miast na wyspie Puerto de la Cruz. Dzięki czemu będziemy mieli łatwy
dostęp do miejskich rozrywek. Położony w ciszy wśród bujnych ogrodów. W restauracji możemy skosztować
dań z kuchni międzynarodowej i kanaryjskiej.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1964 r. Odnowiony
w 2005 r.
Położenie: Puerto de la Cruz,
100 km od lotniska Reine Sofia, restauracje i bary znajdują się w odległości ok. 1 km od hotelu.
Na terenie hotelu znajdują się: restauracja, bar, recepcja, lobby,
parking dla samochodów, pokój
gier, basen, sala konferencyjna.

PLAŻA
1 km od hotelu. Parasole i materace.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku .
Wyposażone w TV, telefon, sejf,
lodówkę, łazienkę (suszarka, WC,
prysznic lub wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe

WYŻYWIENIE
∞ restauracja, bar
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania

All Inclusive (10:00-22:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lokalne alkohole oraz
napoje bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ muzyka na żywo
3 razy w tygodniu
∞ bilard
∞ tenis stołowy
∞ mini golf
∞ sauna
∞ jacuzzi
∞ siatkówka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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HISZPANIA
TENERYFA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

WIFI GRATIS

Best Jacaranda

Rozległy obiekt w centrum jednego z kurortów wyspy to idealny wybór na wakacje zarówno dla par jak i rodzin z dziećmi. Kompleks basenów na kilku poziomach
z tarasem do opalania, kilkoma barami i miejscem do zabaw dla dzieci otoczone
drzewami sprawi, że poczujemy się jak na rajskiej wyspie. To wspaniałe miejsce by
zapomnieć o wszystkich codziennych troskach.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony
w 2012 r.
Położenie: Centralna lokalizacja w Costa Adeje, Możliwość
zakupów i rozrywki w bliskiej okolicy.
W pobliżu liczne restauracje, bary
i pola golfowe. Oddalony od lotniska
ok.20 km.
Na terenie znajdują się restauracja, bary, sala telewizyjna, kompleks
basenów. Urozmaicony program
animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla
osób aktywnych. Hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

PLAŻA
450 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym. Wyposażone są w klimatyzację, telefon, TV, lodówkę, sejf,
łazienkę (WC, prysznic lub wanna),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje superior
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
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∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

∞ plac zabaw
∞ 2 brodziki

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub dla dzieci
w wieku 4-11 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ korty tenisowe,
∞ wielofunkcyjne boisko
∞ tenis stołowy
∞ bilard
∞ rzutki

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Grand Hotel Callao

HISZPANIA
TENERYFA

Zbudowany w typowo kanaryjskim stylu, na lekkim wzniesieniu. Dzięki czemu jest tu przepiękny
widok na wulkaniczną wyspę. Z pewnością można zaliczyć ten hotel do obiektów dla aktywnych.
Do dyspozycji kort tenisowy, siłownia i nieopodal pole golfowe. Dopełnieniem udanego urlopu
będzie opcja AII Inclusive.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2009 r.
Położenie: 25 km od lotniska Reine
Sofia, 5 km do Centrum Adeje,
12 km od Playa De Las Americas.
Do najbliższego centrum rekreacyjnego jest ok. 250 m.
Na terenie znajduje się recepcja, lobby, restauracja, lobby bar,
snack bar, 2 baseny, taras słoneczny z leżakami, pralnia, pole golfowe
dla początkujących, sejf w recepcji. Hotel usytuowany w ogrodzie,
z którego rozpościera się piękny
widok na ocean.
PLAŻA
2000 m od hotelu, leżaki i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu.
Wyposażone w centralną klimatyzację, sejf TV, telefon, łazienkę
(WC, suszarka, wanna lub prysznic),

✓

ALL INCLUSIVE

balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, lobby bar, snack bar
Śniadanie i obiadokolacja
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
do śniadania
All Inclusive (11:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ krzesełka w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ jacuzzi, sauna, masaż,
centrum SPA
∞ kort do tenisa/squsha
∞ bilard
∞ tenis stołowy

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Egiprtaju faraonów
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hyba każdy kiedyś marzył, by na
własne oczy zobaczyć piramidy i tajemniczego Sfinksa, poczuć pod nogami piasek pustyni, obserwować rafy koralowe czy przejść
się uliczkami Kairu. Teraz to wszystko
jest możliwe. Ba! Możemy podziwiać
Egipt całą rodziną.
Zobaczycie tu poruszające wyobraźnię
Sfinks na pamiątkę
i znane z kart podręczników miasta i zabytki:
Luksor, Dolinę Królów, piramidy, Sfinksa i Kair.
Egzotyczna przyroda i wspaniały podwodny świat jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wybierzcie się na spotkanie
z fascynująco odmienną orientalną kulturą.

liczy 230,33 m. Jej wysokość wynosiła
146,5 m (dziś jest nieco niższa – mierzy
138,5 m). Do jej budowy użyto podobno ponad 2 mln kamiennych bloków,
z których najlżejsze ważyły aż 2 tony.
Do dziś naukowcy spierają się, jak udało
się ją wznieść.

Gigantyczna piramida
Piramida Cheopsa była największą budowlą starożytnego Egiptu. Zbudowano ją na planie kwadratu, którego bok

W Egipcie warto się targować

Sztuka negocjacji
Egipcjanie to urodzeni kupcy, którzy kochają negocjacje.
Robiąc zakupy na lokalnym bazarze czy w małym sklepiku, warto się targować co jest w Egipcie absolutną normą.
Jeśli wybierzecie się na bazar i dacie się wciągnąć w tę
tradycyjną tutaj grę, na pewno nie pożałujecie i kupicie towar za znacznie niższą cenę niż pierwotna.

Odkryj tajemnice piramid
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MORZE
Marsa Matruh

TO ZACHWYCI
I DUŻYCH I MAŁYCH

ŚRÓDZIEMNE

JEZIORA
GORZKIE

PŁASKOWYŻ
LIBIJSKI

Kair

Siwa

Jordania

Suez

PŁN. PŁASKOWYŻ
GALALA

Al-Fajum

OAZA SIWA

PARK RAS MOHAMMED. W tym niezwykłym morskim
parku narodowym można zobaczyć ciekawą
przybrzeżną florę i faunę, a także bogate życie pod
wodą.
REJS ŁODZIĄ PODWODNĄ. Siedząc wygodnie
w klimatyzowanym pomieszczeniu, przez duże okna
łodzi można obserwować barwne rafy koralowe
i przepływające tuż obok ryby, żółwie morskie,
skorupiaki, a nawet rekiny.
SAFARI NA PUSTYNI. Waszymi środkami lokomocji
mogą być wielbłądy, quady, samochody terenowe
lub auta zwane spider buggy. Często na jednej
wycieczce można wypróbować je wszystkie.
Niezależnie od tego, w jaki sposób będziecie
podróżować, pustynia na pewno zrobi na was duże
wrażenie.
MUZEUM EGIPSKIE W KAIRZE. Zobaczycie tu mumie
faraonów, pośmiertną maskę Tutenhamona, skarby
z jego grobowca i inne niezwykłe pamiątki po
starożytnym Egipcie.
Góra Synaj (2285 m n.p.m.). Ważne miejsce dla
chrześcijan, żydów i muzułmanów. To tutaj według
Biblii Mojżesz miał otrzymać od Boga kamienne
tablice z dziesięciorgiem przykazań.

Izrael

Alexandria

SYNAJ

Beni Suef

Arabia
Saudyjska

Al-Minja
PUSTYNIA
BIAŁA

Libia

PUSTYNIA
ARABSKA

Kasr al-Farafira

El Gouna
Hurghada

MO

OAZA AL-FARAFIRA

EC
RZ

PUSTYNIA
ZACHODNIA
Karnak

E

OAZA CHARGA

ON
RW
ZE

Luxor

Al-Charga

OAZA AD-DACHILA

Sharm
El Sheikh

Esna
Edfu
Kom Ombo

Asuan

PUSTYNIA
WSCHODNIA

PUSTYNIA
NUBIJSKA

JEZIORO
NASERA

Teren

sporny

Sudan

Kompleks świątyń w Karnaku

Ć
EGIPT PALCE LIZA
Większość małych turystów z apetytem zjada AYSZ, czyli cienki i pusty w środku placek przypominający
podpłomyk. Doskonale smakuje zarówno sam, jak i wypełniony mięsem, fasolą lub innymi warzywami z sosem sezamowym.
Najmłodszym zapewne przypadną do gustu świeże daktyle – zaskoczą was czerwonawym kolorem i delikatnym
smakiem. Suszone też są słodko wyśmienite!

Tysiącletnie
zabytki
LUKSOR
I
KARNAK.
Wspaniałe pozostałości starożytnych Teb. Zobaczycie tu m.in. Słynne Kolosy
Memnona, Dolinę Królów
z grobowcem Tutenhamona, kompleks świątyń Karnak i Świątynię Hatszepsut.
PIRAMIDY I SFINKS W GIZIE.
Ogromne, znane wam z setek fotografii grobowce faraonów i legendarny posąg po
prostu trzeba zobaczyć. Jeśli
nie obawiacie się ciasnych
pomieszczeń, możecie nawet wejść do środka piramidy, choć zdecydowanie bardziej okazale prezentuje się
od zewnątrz.
ŚWIĄTYNIE ABU SIMBEL. Te wydrążone w skale majestatyczne świątynie poświęcone Ramzesowi II i królowej
Nefertari należą do najważniejszych zabytków w Egipcie. Trudno nie zwrócić uwagi na cztery ogromne posągi
Ramzesa II znajdujące się przy wejściu. Każdy z nich sięga do 6. piętra.

DOBRZE WIEDZIEĆ
Przelot z Polski: ok. 4 godz. 15 min
Czas: w stosunku do Polski + 1 godzina
Wiza: można ją otrzymać po dokonaniu opłaty w Ambasadzie Egiptu w Warszawie lub na
lotnisku w Egipcie. Paszport powinien mieć co
najmniej 6-miesięczną ważność
Waluta: funty egipskie
Religia: islam
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Hurghaacdhnaąca

Barwna kraina p

Orientem

ZYSTE PLAŻE,
RALOWE, PIASZC
I,
BAJECZNE RAFY KO
ĄWOZY PUSTYN
TELE , SKALISTE W
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E
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WYSMUKŁE PALM
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ŁY
WAS PRZEZ CA
EGIPT CZEKA NA

Hurghada to pierwszy ośrodek turystyczny jaki powstał na
Wybrzeżu Morza Czerwonego. Wspaniała lokalizacja, krystaliczne czyste morze oraz kolorowe podwodne łąki raf
koralowych sprzyjają popularności tego kurortu. Aby poczuć magię starożytnego Egiptu, wystarczy wybrać się na
wycieczkę do Luksoru i Karnaku, czyli mitycznych Teb.

Cuda podwodnego świata
Największą atrakcją tych okolic jest możliwość podziwiania świata podwodnego: barwnych ryb i mieniących się
wszystkimi kolorami raf koralowych. Dla jednych
najciekawszy będzie rejs po Morzu Czerwonym łodzią z przeszklonym dnem, a dla
innych – snurkowanie, czyli nurkowanie powierzchniowe, z maską i rurką.
Zobacz jakie skarby może skrywają
morskie głębiny!

Mali nurkowie

Pałac niczym z bajki
W Hurghadzie dzieciaki będą oczarowane widokiem hotelu Alf Leila Wa Leila wyglądającym niczym pałac z baśni „O tysiącu i jednej nocy”.Codziennie można tu
obejrzeć spektakl przedstawiający życie w czasach
faraonów. Najmłodsi chętnie skorzystają z atrakcji znajdującego się tuż obok ogromnego parku
wodnego Jungle Aquapark.

Przejażdżka na wielbłądzie
Podróżując na jego grzbiecie poczujecie się niczym zagubieni na pustyni Staś i Nel.
Moc wrażeń dostarczy też jazda quadami, samochodami terenowymi, autami zwanymi spider
buggy, a także show w beduińskiej wiosce.

Wyprawa do starożytnego świata
Hurghada to świetne miejsce wypadowe do zwiedzania
zabytków Luksoru i Karnaku. Można tu podziwiać Kolosy
Memnona, Dolinę Królów z grobowcem Tutenhamona,
kompleks świątyń Karnak i Świątynię Hatszepsut.

Czarujące rafy koralowe
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HURGHADA
WYCIECZKI FAKU

LTATYWNE

Nubia Aqua Beach Resort
Mirage Aqua Park

MORZE
CZERWONE

Hurghada

Steigenberger Aqua Magic

Jaz Aquamarine Resort

Stella Di Mare Beach
Resort & Spa - Makad Bay

HURGHADA

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

ZJEŻDŻALNIE

Luksor szokuje przede wszystkim ogromem swojego starożytnego bogactwa. Niegdyś starożytne Teby – dziś największe muzeum świata na świeżym powietrzu.
Podczas wycieczki czeka Cię niesamowite spotkanie
z tymi skarbami: kompleks świątyń Amona Ra w Karnaku,
Dolina Królów i Królowych oraz niezliczona liczba starożytnych posągów, świątyń i krypt na zachodnim brzegu
Nilu. Nie ominie Cię też wizyta przy Kolosach Memnona
oraz w świątyni królowej Hatchepsut, w fabryce alabastru i wytwórni papirusów.

PRZY PLAŻY

świątynie i górale Egiptu

ALL INCLUSIVE

STANDARD

Luksor

Serenity Fun City
Makadi Bay

WI-FI GRATIS

Hurghada dzięki swojemu położeniu stanowi znakomitą bazą wypadową do zwiedzania wszystkich
zakątków Egiptu. Nieodkryte tajemnice Luksoru,
Kairu i Doliny Królów gwarantują fascynującą wycieczkę w przeszłość.

2-15

2-15

LISTA HOTELI –
HURGHADA
192

STELLA DI MARE BEACH
RESORT & SPA
- MAKAD BAY

5

X

X

193

NUBIA AQUA BEACH
RESORT

5

X

X

X
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MIRAGE AQUA PARK

5

X

X

X
X

X

2-14

X

X

X

2-13

2-6

X

X

2-14

2-7

195

STEIGENBERGER AQUA
MAGIC

5

X

196

JAZ AQUAMARINE RESORT

5

X

Wycieczka organizowana z regionów: Hurghada i Marsa
Alam.

197

SERENITY FUN CITY
MAKADI BAY

5

X

Rejs łodzią ze szklanym dnem

Kair

X

2-14

2-7

2-14

2-7

twarzą w twarz z piramidami

Rejs po Morzu Czerwonym łodzią z przeszklonym dnem
daje możliwość podziwiania bajkowej scenerii podwodnego świata nawet osobom, które preferują wypoczynek
w bezpiecznej odległości od wody.

Kair to tętniąca życiem metropolia, łącząca w sobie ślady
najstarszej cywilizacji ze zdobyczami nowoczesnej kultury. To miniaturka Egiptu. W programie przewidziano zwiedzanie piramid w Gizie, jest to jedyny spośród siedmiu
cudów świata antycznego, który przetrwał do dziś.

Wycieczka organizowana z regionów: Marsa Alam
i Hurghada

Kair i Aleksandria

Wycieczka organizowana z regionów: Hurghada i Sharm
El Sheikh

z wizytą u królowej Kleopatry
To propozycja dla tych, którzy chcą nie tylko stanąć twarzą w twarz z piramidami, ale korzystając z okazji odwiedzić Aleksandrię – miasto Kleopatry. Pierwszy dzień
wycieczki to wizyta w Kairze połączona z wieczornym
rejsem po Nilu. Po noclegu w 5* hotelu odbywa się przejazd do Aleksandrii.
Drugi dzień zaczyna się spacerem po mieście i zwiedzaniem Biblioteki Aleksandryjskiej. To tu znaleziono piktogramy na murach, hieroglify i litery wszystkich znanych
alfabetów. W programie jest także spacer po parku Montana, wizyta w meczecie Abu-al-Abbasa.
Wycieczka dwudniowa, organizowana z regionu Hurghada
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EGIPT
HURGHADA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

Stella Di Mare Beach Resort & Spa - Makadi Bay
Spokojna okolica, ciekawa architektura oraz harmonijnie wkomponowana w egzotyczny krajobraz
niska zabudowa sprawiają, że hotel Stella Di Mare Beach Resort & SPA – Makadi Bay to idealne miejsce
na wypoczynek. Urozmaicony program animacyjny oraz atrakcje dla dzieci w mini klubie sprawią, że
rodzinne wakacje w tym hotelu będą niezapomniane.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2008 r.
Położenie: Makadi Bay, 35 km
od Hurghady, 30 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
106 000 m2.
Na terenie znajdują się: 3 restauracje,
bary, sala konferencyjna, 3 baseny
odkryte, zjeżdżalnie wodne w hotelu
Stella Makadi Garden. Zróżnicowany
program animacyjny, animator dla
dzieci oraz atrakcyjne zaplecze
rekreacyjno-sportowe.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem
(wspólna z hotelem Stella Makadi
Garden), piaszczysta, 500 m długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w blokach
i budynku głównym. Wyposażone są
w klimatyzację indywidualną, minibar,
sejf, TV, telefon, łazienkę (suszarkę,
prysznic, WC), balkon lub taras.

192

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna,
2 restauracje a’la carte, bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
∞ pakiety urodzinowe
i dla nowożeńców
Restauracje à la carte: wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, indyjska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
192

∞ sztuczne
fale
∞ zjeżdżalnie
wodne w hotelu
STELLA MAKADI GARDEN
∞ brodzik, plac zabaw
∞ menu i krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ salon piękności, centrum SPA,
sauna, łaźnia turecka,
masaż, jacuzzi
∞ kort tenisowy, lekcje tenisa
∞ sporty wodne na plaży,
centrum nurkowe
∞ dyskoteka
∞ minigolf, bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 15 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Nubia Aqua Beach Resort

EGIPT
HURGHADA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

Nubia Aqua Beach Resort to odnowiony w 2015 roku, nowoczesny obiekt hotelowy. Położony bezpośrednio przy
piaszczystej plaży hotel stanowi doskonały wybór dla pasjonatów aktywnego wypoczynku, a ze względu na kompleks basenów i zjeżdżalni także dla rodzin z dziećmi! Atrakcje dla dzieci i dorosłych sprawią, że wakacje w tym
hotelu będą na pewno udane.
PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r. Odnowiony
w 2015 r.
Położenie: 13 km El Gouny, 30 km
od Hurghady, 30 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
63 000 m2.
W hotelu znajduje się 5 restauracji, 5 barów, room service, sala konferencyjna, sejf w recepcji, pralnia,
3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie
wodne. Zróżnicowany program animacyjny oraz ciekawe zaplecze rekreacyjno-sportowe dla aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczystożwirowa, 500 m długości. Parasole,
materace, leżaki i ręczniki. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w pięciopiętrowych
aneksach. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, TV,
łazienkę (suszarka, prysznic, WC),
balkon.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ junior suity dla max 4 os.
∞ rodzinne junior suity dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
a’la carte, 5 barów
All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
∞ pakiety urodzinowe
Restauracje à la carte: - wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, libańska, rosyjska, chińska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco
∞ brodzik oraz 3 zjeżdżalnie wodne
∞ krzesełka w restauracji
∞ opiekunka
∞ plac zabaw, huśtawki
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ szachy, rzutki
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ animacje
∞ kino, dyskoteka
∞ siłownia, centrum SPA, salon
piękności, sauna, masaż,
jacuzzi, łaźnia turecka
∞ bilard
∞ sporty wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w mini klubie dla

193

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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EGIPT
HURGHADA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Mirage Aqua Park
Mirage Aqua Park to pięciogwiazdkowy hotel z imponującym widokiem na Morze Czerwone. Rodzinne wakacje w tym hotelu to szansa na spędzenie niesamowitych chwil. Obiekt oferuje swoim
Gościom wspaniały kompleks 8 basenów z parkiem wodnym w którym znajduje się 15 zjeżdżalni
wodnych, bliskość piaszczystej plaży i sportów wodnych oraz zabiegi w hotelowym SPA.

AQUA
PARK

15

ZJEŻDŻALNI

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: El Dahar, 25 km od
Hurghady, 20 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
75 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują sią 4 restauracje, 5 barów, sisha corner, sala
konferencyjna, sejf w recepcji,
pralnia, kompleks 8 basenów odkrytych oraz aquapark z 15 zjeżdżalniami. Urozmaicony program
animacyjny dla dzieci i dorosłych,
wybór zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta,
300 m długości. Parasole, leżaki,
materace i ręczniki. Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym i w bungalowach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV, telefon,
łazienkę (suszarka, prysznic, WC),
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
∞ pokoje rodzinne
∞ junior suity, pokoje typu bungalow
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
à la carte, 5 barów, sisha corner.
All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
przekąski, obiad, kolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety urodzinowe

Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, azjatycka, orientalna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ 3 brodziki, aquapark (6 zjeżdżalni)
∞ menu dla dzieci i krzesełka
w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ bilard rzutki
∞ kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa, animacje
∞ dyskoteka
∞ centrum SPA, sauna, łaźnia
turecka, masaż, jacuzzi,
salon piękności
∞ cymbergaj
∞ jazda konna
∞ centrum nurkowe, sporty
wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat
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Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Steigenberger Aqua Magic
LENIWA

RZEKA

EGIPT
HURGHADA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Zadbany kompleks hotelowy Steigenberger Aqua Magic to idealne miejsce na spędzenie wspaniałego, rodzinnego
urlopu blisko krystalicznych wód Morza Czerwonego. Na gości czeka rozległy kompleks basenowy, zjeżdżalnie
wodne dla dzieci i dorosłych, lazy river, moc atrakcji dla najmłodszych. Dla spragnionych relaksu, proponujemy
czas spędzony w centrum SPA z salonem piękności.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r.
Położenie: 5 km od Hurghady, 6 km
od lotniska. Hotel usytuowany na
powierzchni 54 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się
9 restauracji, 6 barów, shisha corner,
4 sale konferencyjne, sejf w recepcji,
pralnia, 5 basenów odkrytych oraz
leniwa rzeka, aquapark z 9 zjeżdżalniami. Urozmaicone zaplecze rozrywkowo sportowe oraz atrakcyjny
program animacyjny.
PLAŻA
400 m od hotelu, piaszczysta, prywatna, 170 m długości, pomost,
restauracja na plaży z przekąskami. Skała koralowa przy zejściu do
morza. Przejście do plaży przez
ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 8 budynkach
Magic. Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, zestaw do parzenia kawy i herbaty, minibar, łazienkę
(suszarka, prysznic, WC), telefon, TV,
balkon.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje dla osób niepełnosprawnych, pokoje superior dla
max 3 os.

∞ suity rodzinne dla max 4 os.
∞ junior suity dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, międzynarodowa, food court, restauracja
na plaży, restauracje à la carte,
6 barów, shisha corner
Mega All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski oraz podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ sushi, orientalna, teppanyaki
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

∞ wózki
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ podgrzewany brodzik,
3 zjeżdżalnie wodne
∞ opiekunka
∞ menu i krzesełka w restauracji

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ animacje
∞ dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA,
sauna, masaż, łaźnia turecka
∞ centrum nurkowe,
sporty wodne na plaży
∞ golf
∞ bilard

PRZYKŁADOWY POKÓJ

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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EGIPT
HURGHADA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Jaz Aquamarine Resort

AQUA
PARK

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Położony niedaleko centrum Hurghady, hotel o niskiej zabudowie, nowoczesnej
architekturze i eleganckich wnętrzach. Na dużym terenie znajduje się kilkanaście
basenów, duży aquapark, różnorodność restauracji i bogate zaplecze sportowe.
Bezpośredni dostęp do prywatnej, piaszczystej plaży z leżakami, parasolami i beach
barem w systemie All Inclusive, świetna obsługa i dobre warunki pobytu sprawią, że
wakacje, szczególnie rodzin z dziećmi, będą pełne atrakcji.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Położenie: 20 km od Hurghady,
17 km od lotniska. Hotel usytuowany
na powierzchni 182 000 m2.
Na terenie znajdują 5 restauracji, 5 barów, room service, pralnia,
kompleks basenów odkrytych,
22 zjeżdżalnie wodne w aquaparku. Urozmaicony program animacyjny oraz rozbudowane zaplecze
rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto żwirowa, 400 m długości. Parasole,
leżaki i ręczniki. Skała koralowa przy
zejściu do morza.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 2 os.
∞ pokoje superior dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 4 restauracje
a’la carte, kilka barów
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw, 2 brodziki
∞ aquapark (8 zjeżdżalni) dla
młodszych i starszych
∞ krzesełka dla dzieci

w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, mini boisko do piłki
nożnej, siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ 4 korty tenisowe
∞ animacje, dyskoteka
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż,
jacuzzi, centrum SPA
∞ centrum nurkowe
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 6 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, telefon, TV,
łazienkę (WC, prysznic, suszarka),
balkon lub taras.
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rezerwacja.
∞ azjatycka, włoska, orientalna, rybna

Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Serenity Fun City Makadi Bay

EGIPT
HURGHADA

✓

ALL INCLUSIVE

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

LUNA
PARK

Jest to miejsce gdzie na wakacje zjeżdżają się całe rodziny. Na terenie hotelu znajduje się jeden z największych aquaparków w Egipcie. Od rana do zachodu słońca
można korzystać z niezliczonej ilości zjeżdżalni wodnych i basenów. Poza tym hotel
posiada znakomite zaplecze sportowe. Ponadto Serenity Fun City ma do zaoferowania rozbudowane centrum SPA i wiele zabiegów odnowy biologicznej.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2012 r.
Położenie: Makadi Bay, 35 km
od Hurghady, 40 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
33 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restauracji,
5 barów, baseny odkryte, aquapark
z 26 zjeżdżalniami, sale konferencyjne, shuttle bus do Hurghady, pralnia
PLAŻA
800 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 320 m długości. Skała koralowa przy zejściu do
morza i pomost. Parasole, leżaki,
materace i ręczniki. Na plażę kursuje
bus hotelowy. Bar na plaży.

∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
∞ pokoje deluxe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne

WYŻYWIENIE
∞ 5 restauracji, 5 barów
All Inclusive (10:00-23:00)
Ultra All Inclusive (10:00-02:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja.
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, orientalna,
japońska

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ opiekunka
∞ menu dla dzieci, krzesełka
w restauracji, łóżeczka
∞ plac zabaw, lunapark

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym oraz aneksach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf,
minibar, TV, telefon, łazienkę (WC, prysznic
lub wanna, suszarka),
balkon lub taras.
Typy pokoi:

AQUA
PARK

26

ZJEŻDŻALNI

PRZYKŁADOWY POKÓJ

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ 2 korty tenisowe
∞ aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ siatkówka, koszykówka
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ animacje
∞ salon piękności, centrum
SPA, masaż, łaźnia turecka,
sauna, jacuzzi
∞ dyskoteka, bilard, salon gier, kino
∞ centrum nurkowe i sporty wodne
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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W basenie z Kleopatrą
Atrakcją dla małych podróżników jest Cleo Water Park.
Bawiąc się w tym wielkim tematycznym aquaparku, jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przeniesiecie się
do starożytnego Egiptu. Wszystkie wodne atrakcje są tak
zaaranżowane, żeby przypominały najsłynniejsze miejsca
i postacie związane z dawną krainą faraonów – jak obecna w nazwie aquaparku słynna królowa Kleopatra.

jedyne z siedmiu cudów
antycznego świata przetrwały do dziś. Czy wiecie, że powstały w XXV
wieku p.n.e.? W Gizie zobaczycie też tajemniczego
Sfinksa uważanego za wyrocznię i strażnika skarbów
faraonów.

Z wizytą w piramidach i u Sfinksa

Tajemniczy Kair

Wybierzcie się na wycieczkę do Gizy. Zobaczycie tam
słynne piramidy, czyli grobowce faraonów, które jako

Poczuj lokalny klimat

Z Sharm El Sheikh warto wybrać się
także do pełnego zabytków i przepełnionego
atmosferą Orientu Kairu. Dla dzieci najbardziej interesujące będzie Muzeum Egipskie w Kairze. Można w nim
zobaczyć mumie faraonów i skarby z grobowca Tutenhamona.

Gdzie jest Nemo?
W Sharm El Sheikh, nawet nie
oddalając się od hotelowej plaży,
możecie pokazać dziecku różnorodność podwodnego świata. Już
kilkulatki mogą z maską, rurką i płetwami nurkować w poszukiwaniu bajkowej rybki
Nemo w odległości kilku metrów od brzegu.

Piramida Cheopsa – jeden z siedmiu cudów świata
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SHARM EL SHEIK
WYCIECZKI FAKU

H

LTATYWNE

SHARM EL SHEIKH

Tiran

Regency Plaza
Aqua Park
& Spa Resort

Sharm El Sheikh zachwyca pięknymi rafami koralowymi i jest ulubionym miejscem nurków z całego świata. Warto zobaczyć takie miejsca jak biblijna Góra Synaj czy skalne miasto Petra.

Góra Synaj i Klasztor św. Katarzyny

Rixos Sharm El Sheikh
Rehana Royal Beach
Amwaj Oyoun

Będąc w Sharm El Sheikh jesteś już bardzo blisko jednego z największych religijnych symboli – góry Mojżesza.
Proponujemy wycieczkę na szczyt Góry Synaj, gdzie
Bóg przekazał Mojżeszowi Tablice Dziesięciu Przykazań.
Podczas wycieczki zwiedzisz też Klasztor Św. Katarzyny.
Wielkie wrażenie robi galeria ikon, wieża Klebera, studnia
Mojżesza oraz wiecznie zielony krzew. Biblioteka klasztoru zawiera – drugą co do wielkości zaraz po watykańskiej
– kolekcję literatury religijnej i manuskryptów.

MORZE CZERWONE
Otium Hotel Amphoras
Aqua Blu Resort

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)
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REHANA ROYAL BEACH
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Cleo Park
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RIXOS SHARM EL SHEIKH

5

X
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X
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2-13

X

2-15

STANDARD

ZJEŻDŻALNIE

OTIUM HOTEL AMPHORAS

201

Kair to tętniąca życiem metropolia, łącząca w sobie ślady
najstarszej cywilizacji ze zdobyczami nowoczesnej kultury. To miniaturka Egiptu. W programie przewidziano
zwiedzanie Piramid w Gizie, jest to jedyny spośród siedmiu cudów świata antycznego, który przetrwał do dziś.

PRZY PLAŻY

Wycieczka organizowana z regionów:
Hurghada i Sharm El Sheikh

200

twarzą w twarz z piramidami

ALL INCLUSIVE

WI-FI GRATIS

Kair

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

Wycieczka organizowana z regionu: Sharm El Sheikh

LISTA HOTELI – SHARM EL
SHEIKH

rodzinna zabawa
Podczas tej wycieczki będzie okazja spędzić niezapomniane, szalone godziny pełne zabawy na zjeżdżalniach wodnych!
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AMWAJ OYOUN
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AQUA BLU RESORT
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REGENCY PLAZA AQUA
PARK & SPA RESORT

5

X

X

X

2-14

Wycieczka organizowana z regionu Sharm El Sheikh

Wycieczka organizowana z regionu: Sharm El Sheikh

Park Ras Mohammed

Petra w Jordanii

w podwodnym raju

2-7

2-7

Zapraszamy na fascynującą wycieczkę, gdzie będziesz
podziwiać miasto wykute w skale na wysokości 900 m
n.p.m. - baseny, urny, świątynie i teatr na 3.000 widzów,
pochodzących z I wieku n.e. Koniecznym wręcz jest
zwiedzenie „Skarbca Faraona”, wielkiego zespołu Grobowców Królewskich, czy też grobowca Sekstusa Florentinusa.

Ras Mohammed to morski park narodowy. Zobaczysz tu
unikalne formacje geologiczne – niesamowite rafy koralowe, wydmy, góry ze skamieniałego piasku i drzewa
namorzynowe. W wyniku trzęsień ziemi powstały tu liczne pęknięcia oraz tajemnicze przepaście. Woda w tych
szczelinach ma taki sam skład jak wody Morza Martwego
w Izraelu – jest dwa razy bardziej słona niż wody Morza
Czerwonego. Dostać się tu możesz wybierając jedną
z dwóch naszych propozycji: autokarem lub łodzią. Wycieczka jednodniowa.

Wycieczka organizowana z regionu: Sharm El Sheikh

Kolorowy Kanion rzeźbiony wiatrem
Ten trzeci co do wielkości kanion na ziemi usytuowany
jest w górach Synaj, około 150 kilometrów od Sharm El
Sheikh. Kanion ten uformował się milion lat temu w wyniku trzęsienia ziemi. Zbudowany jest z czerwonych
piaskowców. Nieustający wiatr „powycinał” przepiękne wzory oraz uformował niesamowicie piękne formy
w miękkich skałach.

Wycieczka organizowana z regionu Sharm El Sheikh.

Delfinarium
Pokaz delfinów to idealna atrakcja dla całej rodziny. Podczas niesamowitego spektaklu będziesz mieć okazję podziwiać inteligencję i zwinność delfinów, orek i fok.
Dodatkową atrakcją jest też pływanie z delfinami.

Wycieczka organizowana z regionu: Sharm El Sheikh

Hamam Moussa

Wycieczka organizowana z region u: Sharm El Sheikh

Grand Safari – 2 w 1

łaźnia turecka na półwyspie Synaj
Lecznicze wody Haman Moussa zawierają duże ilości
magnezu, sody i siarki. Podczas wycieczki odwiedzisz też
pobliskie miasta El-tour na wschodnim wybrzeżu góry
Synaj, gdzie znajduje się prawosławny kościół z grobem

Safari to połączenie dwóch wycieczek w jedną. W ciągu
jednego dnia odwiedzisz klasztor św. Katarzyny - u podnóża góry Synaj i Kolorowy Kanion – uformowany
w czerwonym piaskowcu.
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Otium Hotel Amphoras

EGIPT
SHARM
EL SHEIKH

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Przestronny obiekt Otium Hotel Amphoras to idealne miejsce na spędzenie fascynującego, rodzinnego
urlopu w niepowtarzalnej atmosferze i bliskości krystalicznych wód Morza Czerwonego. Turkusowe
morze, centrum SPA oraz urozmaicone zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych sprawią,
że czas spędzony tutaj będzie wyjątkowy.

POKOJE

5

dla
rodzinch
wy ch

bowy
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-o
-oso

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony
w 2015 r.
Położenie: Um El Seid Cliff, 7 km od
Sharm El Sheikh, 20 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
110 000 m2.
Na terenie znajdują się 4 restauracje,
4 bary, room service, pralnia, 4 sale
konferencyjne, 6 basenów odkrytych,
3 zjeżdżalnie wodne. Zróżnicowany
program animacyjny dla dzieci oraz
ciekawe zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, platforma,
żwirowa, 430 m długości - wspólna
plaża dla hoteli sieci Otium. Przy

plaży pomost, skała koralowa przy
wejściu do morza. Parasole, materace, ręczniki. Przejście na plażę przez
promenadę. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 25 blokach
i aneksie. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
telefon, TV, łazienkę (WC, suszarka,
prysznic), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych
∞ pokoje rodzinne dla max. 5 os
∞ pokoje chalet dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje

a’la carte, 4 bary
All Inclusive (09:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety urodzinowe
Restauracje à la carte: wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, egzotyczna
∞ owoce morza
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ menu dla dzieci i krzesełka
w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ rzutki, tenis stołowy
∞ siatkówka plażowa
∞ dyskoteka, animacje
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PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ shuttle bus do Naama Bay
∞ kort tenisowy
∞ sauna, masaż, salon piękności,
centrum SPA, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży,
centrum nurkowe
∞ bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

Rehana Royal Beach

EGIPT
SHARM
EL SHEIKH

Położony na terenie zadbanego, zielonego ogrodu hotel Rehana Royal Beach zapewnia swoim gościom
urozmaicony program animacyjny oraz atrakcyjne zaplecze rekreacyjno-sportowe. Komfortowe
pokoje, centrum SPA i talassoterapii oraz bezpośrednie sąsiedztwo piaszczystej plaży z dostępem do
rafy koralowej i turkusowe morze zapewnią idealne warunki do odpoczynku i relaksu.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2008 r. Odnowiony
w 2013 r.
Położenie: W północno-wschodniej dzielnicy, nad zatoką Nabq Bay,
20 km od Naama Bay, 7 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 100 000 m2.
Na terenie hotelu znajduje się 5 restauracji, 4 bary, room service, 3 sale
konferencyjne, pralnia, sejf w recepcji, 8 basenów odkrytych, aquapark.
Ciekawy program animacyjny oraz
atrakcyjne zaplecze rekreacyjno
-sportowe dla osób aktywnych
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczystożwirowa, 500 m długości. Przy plaży
pomost. Parasole, leżaki, materace
i ręczniki. Do plaży kursuje bus hotelowy. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w dwupiętrowym
budynku głównym, w trzypiętrowych
bungalowach i w willach deluxe.
Wyposażone są w klimatyzację

centralną, sejf, minibar, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, telefon, TV,
łazienkę (WC, prysznic, suszarka),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe max dla 4 os.
∞ pokoje rodzinne max dla 4 os.,
∞ pokoje superior dla max 4 os.,
pokoje executive dla max 4 os.,
royal suity dla max 4 os., pokoje
swim up dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna,
4 restauracje a’la carte, bary
All Inclusive (24h)
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
przekąski, podwieczorek,
obiad, kolacja
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe i dla
nowożeńców
Restauracje à la carte:
wymagana rezerwacja.
∞ włoska, orientalna,
azjatycka, owoce morza

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ 3 brodziki i 3 zjeżdżalnie wodne
∞ krzesełka i menu dla
dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, mini boisko do
piłki nożnej, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ kort tenisowy,
∞ siatkówka plażowa
∞ dyskoteka, animacje

PRZYKŁADOWY POKÓJ

∞ salon piękności, centrum SPA
i talassoterapii, sauna, łaźnia
turecka, masaż, jacuzzi
∞ bilard, cymbergaj
∞ centrum nurkowe
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 7 lat

AQUA
PARK

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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EGIPT
SHARM
EL SHEIKH

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

Rixos Sharm El Sheikh
Wysokiej klasy hotel Rixos Sharm El Sheikh to imponujący kompleks aż 7 basenów, rewelacyjne
centrum SPA, znakomita kuchnia oraz przestronne i gustownie urządzone pokoje sprawiają, że czas
spędzony w tym hotelu będzie niezapomniany.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r. odnowiony
2015 r.
Położenie: Nabq Bay, 25 km od Naama
Bay, 7 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 153 000 m2. Na terenie znajdują się 8 restauracji, 5 barów,
sala konferencyjna, 7 basenów odkrytych, 3 zjeżdżalnie wodne w aquaparku. Urozmaicony program animacyjny
oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 330 m długości, skała
koralowa przy wejściu do morza.
Parasole, leżaki i ręczniki. Przy plaży
pomost. Bar na plaży.

∞ pokoje superior dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla max 3 os.
∞ pokoje deluxe dla max 3 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ junior suite dla max 3 os.
∞ junior suite plunch pool
dla max 3 os.

∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, chińska, sushi, owoce
morza, orientalna, indyjska, turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 7 restauracji
à la carte, 5 barów
Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne i wybrane importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe, soki ze świeżych
owoców

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje w mini klubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw, 3 brodziki
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 piętrowym
budynku głównym i w 17 aneksach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, TV, telefon,
łazienkę (WC, wanna lub prysznic,
suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia
turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ 2 korty tenisowe, mini
boisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ dyskoteka, animacje, aerobik
∞ salon piękności, centrum
SPA, masaż
∞ lekcje tenisa
∞ centrum nurkowe
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 13 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

202

Amwaj Oyoun

EGIPT
SHARM
EL SHEIKH

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Rozległy kompleks hotelowy, z przepięknie zaaranżowaną przestrzenią, sześcioma basenami, palmami i ogrodem. Pokoje urządzone bardzo przytulnie, a jednocześnie z wielką klasą. Położony bezpośrednio przy plaży, gdzie
przy zejściu do morza znajduje się skała koralowa oraz centrum nurkowe, stanowi idealną bazę wypadową do
zanurkowania w bajecznym, podwodnym świecie. All Inclusive 24h. Dla najmłodszych m.in. zjeżdżalnia wodna,
plac zabaw, mini klub i animacje.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2007 r.
Położenie: Nabq Bay, 20 km od
Naama Bay, 9 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
198 000 m2.
Na terenie znajdują 4 restauracje,
6 barów, room service, sala konferencyjna, pralnia, 6 basenów odkrytych, 3 zjeżdżalnie wodne. Ciekawy
program animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem,
piaszczysto-żwirowa, 600 m długości. Skała koralowa przy zejściu do
morza. Parasole, leżaki, materace,
ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym
budynku. Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę (WC, wanna, suszarka),
telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
a’la carte, 6 barów

All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
przekąski, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, międzynarodowa,
owoce morza
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą

przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ kort tenisowy,
∞ animacje, siatkówka plażowa
∞ mini boisko do piłki nożnej
∞ salon piękności, centrum
SPA, sauna, masaż, jacuzzi
∞ centrum nurkowe
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 15 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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EGIPT
SHARM
EL SHEIKH

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

Aqua Blu Resort
Idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Hotel posiada z jeden z większych aquaparku w Sharm el Sheikh.
Znajdą w nim atrakcje zarówno młodsi i starsi. Na dzieci czeka także mini klub i bogaty program
animacyjny. Przestronne pokoje posiadają wszystko co potrzeba do wypoczynku. Smaczna i obfita
kuchnia będzie uzupełnieniem urlopu.

AQUA
PARK

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Położenie: 10 km od Naama Bay,
18 km od lotniska. Hotel usytuowany
na powierzchni 133 000 m2.
Na terenie znajdują się restauracje, bary, aquapark (20 zjeżdżalni),
centrum konferencyjne, kompleks
basenów, zestaw do prasowania.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są na terenie kompleksu. Wyposażone w klimatyzację,

TV, telefon, mini bar, łazienkę (WC,
prysznic lub wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ restauracje, bary
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne

PRZYKŁADOWY POKÓJ

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi
∞ siłownia
∞ rzutki
∞ bilard
∞ boccia
∞ dyskoteka
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort

EGIPT
SHARM
EL SHEIKH

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

Zbudowany na rozległym terenie, tuż nad Morzem Czerwonym. W prawdziwym raju
dla miłośników nurkowania. Jednym z największych atutów jest aquapark z wieloma
zjeżdżalniami dla najmłodszych i starszych. Animatorzy przygotowali bogaty program
animacyjny i szereg zabaw w mini klubie dla naszych pociech. Znajdziemy także coś
dla ducha i ciała w hotelowym centrum SPA z wieloma zabiegami relaksacyjnymi.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony
2013 r.
Położenie: Nabq Bay, 20 km od
Naama Bay, 8 km od lotniska.
Hotel usytuowany na powierzchni
167 000 m2.
Na terenie znajduje się 5 restauracji,
5 barów, sala konferencyjna, pralnia,
baseny odkryte, aquapark.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta,
230 m długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki. Skała koralowa przy
wejściu do morza.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu budynkach. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, telefon, TV,
łazienkę (WC, prysznic lub wanna,suszarka), balkon lub taras.

Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
∞ pokoje ekonomiczne,
pokoje deluxe
∞ pokoje rodzinne
WYŻYWIENIE
∞ 5 restauracji, 5 barów
All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, przekąski, podwieczorek,
kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, orientalna, indyjska
∞ rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje w mini klubie dla

dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ opiekunka
∞ menu dla dzieci i krzesełka
w restauracji
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ kort tenisowy, mini boisko
do piłki nożnej
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ aerobik, animacje
∞ dyskoteka
∞ centrum SPA, salon
piękności, masaż, sauna,
łaźnia turecka, jacuzzi
∞ centrum nurkowe
∞ bilard
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat

205

PRZYKŁADOWY POKÓJ
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Nefretete
papirusowa
pamiątka

Marsa Alam zapewnia doskonałe warunki zarówno
do błogiego plażowania, jak
i aktywnego wypoczynku.
Nowoczesne i świetnie wyposażone hotele kuszą gości basenami,
kompleksami sportowymi, restauracjami i dyskotekami.

Listy sprzed tysięcy lat

Egipskie hieroglify
w blasku słońca

Nieopodal Marsa Alam znajdują się ruiny portu
Myos Hormos, gdzie można zobaczyć rzymskie artefakty
oraz około 200 tablic z hieroglifami, które ozdabiają klif
w Wadi Hammamat. Wiele z tych obrazów ma ponad
cztery tysiące lat. Przedstawiają one łodzie
pływające po Nilu. Hammamat słynie
także z kamienia bekheny – zielonej skały, w czasach starożytnych uważanej za świętą.

Wadi El Gimal, czyli doliny wielbłądów. Inspirująca będzie także
wizyta w okolicy górzystej Pustyni
Wschodniej. Według legendy za
czasów faraonów wydobywano
tu piękne szmaragdy, uważane za
najcenniejsze kamienie szlachetne.

Wyprawa do Luksoru

Beztroski wypoczynek można połączyć ze
zwiedzaniem zabytków starożytnego Egiptu z epoki faraonów, na przykład odwiedzić olbrzymi kompleks świątynny Karnak w Luksorze o powierzchni ponad 40 hektarów. Możemy tam podziwiać wiele świątyń, pylonów
i obelisków, które świadczą o dawnej świetności starożytnej stolicy Egiptu.

Pustynne skarby
Marsa Alam wydaje się idealnym miejscem dla turystów
zafascynowanych
pustynią.
Na śmiałków czekają tu ekstremalne sporty: safari na quadach lub wielbłądach. Przez cały
Szalona wyprawa
rok można zjeżdżać z piaszczystych
wydm na desce snowboardowej lub
na nartach. Równie dużo emocji może przynieść wizyta u Beduinów lub zwiedzanie Parku Narodowego

206

206

Luksor – miasto tysiąca bram

MARSA AL AM
WYCIECZKI FAKU

LTATYWNE

Al-Kusajr
Novotel
Marsa
Alam

Marsa Alam słynie ze spektakularnych, bajkowych raf
koralowych pełnych egzotycznych ryb i żółwi oraz bliskiej odległości od największych zabytków Egiptu.
Blisko stąd do zabytkowego kompleksu Świątyń Karnak
oraz starożytnej świątyni Abu Sibel poświęconej bogom
słońca.

MARSA ALAM

Jaz Lamaya Resort

Diving Boat

Dreams Beach Resort Marsa Alam

czas na przygodę z nurkowaniem

Hilton Marsa Alam Nubian

Nie masz jeszcze doświadczenia w nurkowaniu? Całe bogactwo podwodnego świata Morza Czerwonego jest
wprost na wyciągnięcie ręki.

MORZE
CZERWONE

Wycieczka organizowana z regionu: Marsa Alam

Hamata

rejs na południe Egiptu
Wspaniała możliwość wypoczynku i zabawy podczas rejsu stateczkiem, jachtem motorowym, w okolice miejscowości Hamata. Podczas rejsu będzie okazja do odwiedzenia 3 wysp oraz pływania powierzchniowego.

Blue Reef Red Sea
Aurora Oriental Bay Marsa Alam

ALL INCLUSIVE

PRZY PLAŻY

ZJEŻDŻALNIE
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HILTON MARSA ALAM
NUBIAN

5

X

209

JAZ LAMAYA RESORT

5

X

X

X

210

DREAMS BEACH RESORT
MARSA ALAM

5

X

X

X

2-14

2-7
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NOVOTEL MARSA ALAM

5

X

X

X

2-14

2-7
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AURORA ORIENTAL BAY
MARSA ALAM

4

X

X

2-14

2-7
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BLUE REEF RED SEA

4

X

X

2-14

Wycieczka organizowana z regionu: Marsa Alam

Aquapark Akassia

WI-FI GRATIS

STANDARD

Relaks, natura, wypoczynek i zabawa wszystko to podczas jednego rejsu jachtem w okolicy Portu Galib.

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

Porto Galib

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

Marsa Alam

Wycieczka organizowana z regionu: Marsa Alam

LISTA HOTELI – MARSA
ALAM

Całodniowa zabawa w aquaparku to mnóstwo atrakcji:
zjeżdżalnie, rury wodne, baseny, sztuczna fala. Wycieczka
w systemie snack all inclusive.
Wycieczka organizowana z regionu: Marsa Alam

Jeep Safari
Wyprawa jeepem na pustynie. W programie m. in. przejażdżka na wielbłądach oraz przejażdżka na quadach oraz
wizyta w wiosce beduińskiej. Wieczorem czeka Cię orientalne show oraz podziwianie zachodu Słońca na pustyni. Kolacja wliczona w cenę wycieczki.

2-14
2-14

też wizyta przy Kolosach Memnona oraz
w świątyni królowej Hatchepsut, w fabryce alabastru i wytwórni papirusów.

Wycieczka organizowana z regionu: Marsa
Alam

Wycieczka organizowana z regionów:
Hurghada i Marsa Alam.

Quadem przez pustynie

Abu Dabab

Podczas tej wycieczki będzie możliwość
przejażdżki po pustyni 4-kołowym motocyklem. Odwiedzisz wioskę beduińską
i będziesz mógł sprawić sobie przejażdżkę
na wielbłądzie. W programie wycieczki jest
też podziwianie zachodu słońca na pustyni
i barbecue.

Zatoka Abu Dabab to piaszczyste plaże
i piękna rafa koralowa pełna stworzeń
morskich.
Wycieczka organizowana z regionu: Marsa
Alam

Snorkeling

Wycieczka organizowana z regionu: Marsa Alam

Luksor

Możesz poznać faunę i florę Morza Czerwonego bez zanurzania się. Spróbuj nurkowania powierzchniowego przy
użyciu rurki i maski.

Luksor szokuje przede wszystkim ogromem swojego starożytnego bogactwa. Niegdyś starożytne Teby – dziś największe muzeum świata na świeżym powietrzu.
Podczas wycieczki zobaczysz: kompleks świątyń
Amona Ra w Karnaku, Dolinę Królów i Królowych
oraz niezliczoną liczbę starożytnych posągów, świątyń i krypt na zachodnim brzegu Nilu. Nie ominie Cię

Wycieczka organizowana z regionu: Marsa Alam

świątynie i górale Egiptu

Rejs łodzią ze szklanym dnem
Rejs po Morzu Czerwonym łodzią z przeszklonym dnem
daje możliwość podziwiania bajkowej scenerii podwodnego świata.
Wycieczka organizowana z regionów: Marsa Alam i Hurghada
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✓

Hilton Marsa Alam Nubian

ALL INCLUSIVE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Hotel wraz z rozległym terenem rekreacyjnym stanowi przykład pięknej i praktycznej aranżacji przestrzeni.
Tutaj wszystko cieszy oko, dzięki podświetlanym basenom i cudownej grze świateł. Znajdziemy tu mini
klub z placem zabaw dla dzieci, którym maluchy będą zachwycone. Na dorosłych czekają sporty, animacje
i salon piękności, a w restauracji a’la carte wyborna kuchnia.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Położenie: 28 km od port Ghalib,
35 km od Marsa Alam, 30 km od
lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 145 000 km.
Na terenie znajdują się 4 restauracje, 7 barów, room service, pralnia,
sejf w recepcji, 4 baseny odkryte.
Urozmaicony program animacyjny oraz rozbudowane zaplecze
rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 200 m długości. Przejście do plaży przez ulicę.

Do plaży kursuje busik hotelowy.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki.
Beach Bar.
POKOJE
Z l o k a l i zo w a n e s ą w b u d y n kach – głównym i 23 aneksach.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę (WC, suszarka, prysznic lub
wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje deluxe dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 3 restauracje
a’la carte, 7 barów
All Inclusive (11:00-00:00)

Ultra All Inclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
przekąski, podwieczorek, kolacja
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe, soki ze
świeżych owoców, lody
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: wymagana
rezerwacja.
∞ międzynarodowa,
włoska, orientalna

dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw, brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ salon piękności, masaż
∞ bilard
∞ centrum nurkowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie

DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Jaz Lamaya Resort

EGIPT
MARSA
ALAM

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

ZJEŻDŻALNIE

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Należący do cenionej przez turystów sieci hotelowej JAZ obiekt dzięki swojemu
położeniu - z widokiem na zatokę oraz z bezpośrednim dostępem do rafy koralowej
gwarantuje swoim Gościom niezapomniane wakacje nad Morzem Czerwonym.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony
w 2014 r.
Położenie: 67 km od Marsa Alam,
7 km od lotniska. Hotel usytuowany
na powierzchni 35 000 m2.
Na terenie hotelu znajdują się 3 restauracje, 3 bary, pralnia , sala konferencyjna, 2 baseny odkryte, aquapark
z 13 zjeżdżalniami.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem,
piaszczysta, 300 m długości. 150 m
od plaży - rafa koralowa. Parasole,
leżaki, ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym i 3 bungalowach.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualna, sejf minibar TV, telefon, łazienkę (suszarka, prysznic, wanna lub
prysznic, WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje superior dla max 2 os.
∞ pokoje rodzinne dla max 4 os.
∞ pokoje rodzinne deluxe
dla max 4 os.

podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
i urodzinowe
Restauracje à la carte: Wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, orientalna

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, 2 restauracja
a’la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja
∞ przekąski,

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, aquapark (5 zjeżdżalni)
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla
dzieci w restauracji

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 2 korty tenisowe
∞ animacje
∞ siłownia, sauna, jacuzzi
∞ siatkówka plażowa, aerobik
∞ mini boisko do piłki nożnej
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∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ salon piękności, centrum
SPA, masaż
∞ squash
∞ centrum nurkowe
∞ dyskoteka
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

Dreams Beach Resort Marsa Alam
Hotel polecany na rodzinne wakacje. Rodzice ze swoimi pociechami będą mogli skorzystać z mini
klubu, brodzika czy placu zabaw. Region gdzie usytuowany jest hotel słynie z wysokich fal i porywistych
wiatrów. Dzięki temu będą usatysfakcjonowani wielbiciele sportów wodnych.Uzupełnieniem
udanego urlopu będzie wyżywienie w opcji zarówno AII Inclusive jak i Ultra AII Inclusive.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony
2014 r.
Położenie: 30 km od El Quseir,
110 km od Marsa Alam, 50 km od
lotniska.
Na terenie znajduje się 5 restauracji, bary, room service, pralnia,
3 sale konferencyjne, sejf w recepcji,
9 basenów odkrytych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczystożwirowa, 600 m długości. Parasole,
leżaki, materace i ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar, TV, telefon, łazienkę
(WC, prysznic lub wanna, suszarka),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe
WYŻYWIENIE
∞ 5 restauracji, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Ultra All Inclusive (10:00-00:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: wymagana
rezerwacja.
∞ włoska, grill, owoce morza

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik ze zjeżdżalnią wodną
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ mini disco
∞ krzesełka w restauracji
i menu dla dzieci
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, siatkówka, siatkówka
plażowa, koszykówka, tenis
stołowy, rzutki, aerobik,

animacje, korty tenisowe, rakiety
i piłki do tenisa, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA,
masaż, sauna, łaźnia turecka,
jacuzzi, bilard, oświetlenie kortów
tenisowych, centrum nurkowe
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Novotel Marsa Alam

EGIPT
MARSA
ALAM

Hotel należący do znanej i cenionej sieci Novotel. Położony z dala od zgiełku. Z jednej strony pustynia a
z drugiej piękne morze. Na gości hotelowych czeka długa, prywatna plaża. Świeżo wybudowany hotel
wraz z przestronnymi pokojami zachęca do aktywnego wypoczynku. Po wielu stresach w pracy w ciągu roku najlepiej zregenerować się w hotelowym SPA.

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

PRZYKŁADOWY POKÓJ

parzenia kawy i herbaty, minibar, łazienkę (WC, suszarka, prysznic lub
wanna), balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe beach front
∞ standardowe sea view
WYŻYWIENIE
∞ restauracja, 3 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie,
obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: wymagana
rezerwacja.
∞ włoska
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2015 r.
Położenie: 18 km od El Queseir,
135 km od lotniska. Hotel usytuowany na powierzchni 135 000 m2.
Na terenie znajduje się restauracja,
3 bary, room service, pralnia, sala
konferencyjna, 3 baseny.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta,
420 m długości. Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Na plaże kursuje bus
hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu budynkach. Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, telefon, zestaw do

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
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tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla
dzieci w restauracji
∞ opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ animacje
∞ boccia, bilard
∞ centrum SPA, sauna, łaźnia turecka,
masaże, solarium, jacuzzi
∞ centrum nurkowe
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

Aurora Oriental Bay Marsa Alam

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Wymarzone miejsce dla zwolenników wszelkiego rodzaju sportów wodnych. Najlepsze warunki będą mieli nurkowie, zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. Niedaleko brzegu można podziwiać rafę koralową. Zielony ogród
dookoła hotelu sprzyja regeneracji sił. Z pobytu w tym miejscu będą zadowolone także dzieci. Dla nich przygotowano mini klub, program animacyjny a także obszerny brodzik.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2010 r.
Położenie: 15 km od Marsa Alam,
45 km od lotniska. Hotel usytuowany
na poiwierzchni 65000 m2.
Na terenie znajduje się 3 restauracje,
bary, sale konferencyjne, sejf w recepcji, pralnia, baseny odkryte.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczystożwirowa, 800 m długości. Parasole,
leżaki, materace i ręczniki. Bar
plażowy.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu budynkach. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf minibar, TV,
telefon, łazienkę (prysznic lub wanna,
WC, suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe

∞ przekąski
∞ lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna,
2 restauracje a’la carte, bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ krzesełka w restauracji
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ aerobik
∞ animacje, dyskoteka
∞ kort tenisowy
∞ salon piękności, centrum
SPA, masaż, sauna, łaźnia
turecka, jacuzzi
∞ centrum nurkowe
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat
2 dziecko do 7 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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Blue Reef Red Sea

EGIPT
MARSA
ALAM

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

Hotel znajduje się bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży. Idealny zarówno PRZYKŁADOWY POKÓJ
do aktywnej, jak i nieśpiesznej, błogiej rekreacji. Amatorzy sportów będą mieli w czym
wybierać, a dbający o urodę i dobre samopoczucie zostaną dopieszczeni w salonie piękności i centrum SPA. Na
dzieci czekają mini klub, plac zabaw, brodzik oraz animacje, a także posiłki przyrządzone specjalnie z myślą o nich.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony
2014 r.
Położenie: 40 km od Marsa Alam,
40 km od lotniska. Hotel usytuowany
na powierzchni 15 000 m2.
Na terenie znajdują się 2 restauracje,
bary, 2 sale konferencyjne, centrum
biznesowe, pralnia, 3 baseny odkryte.
Program animacyjny oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta,
250 m długości. Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Bar na plaży.

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, restauracja
a’la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
przekąski, podwieczorek, kolacja
∞ lokalne napoje bezalkoholowe
i alkoholowe
Restauracje à la carte: wymagana
rezerwacja.
∞ rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w mini klubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw, brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

∞ salon piękności, centrum
SPA, masaż, sauna, łaźnia
turecka, jacuzzi
∞ centrum nurkowe, sporty
wodne na plaży
DZIECKO pobyt w hotelu gratis:
1. dziecko do 14 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, bilard
∞ siatkówka, siatkówka
plażowa, koszykówka
∞ animacje, dyskoteka

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym i 4 budynkach klubowych.
Wyposażone są w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, minibar,
łazienkę (WC, prysznic, suszarka),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ pokoje standardowe dla max 3 os.
∞ pokoje dla niepełnosprawnych dla max 3 os.

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl

213

213

Egzotaycji ka
Takich wak

się nie zapomina!

Rajskie przysmaki

R

ajskie plaże, bajkowe krajobrazy, niezwykła architektura, egzotyczne zwierzęta, tropikalna roślinność
i oryginalna pyszna kuchnia. Wakacje na Dominikanie,
Malediwach czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to
wspaniała przygoda dla całej rodziny. Urlop inny niż wszystkie!

NAJSTARSZE
DOMINIKANA TO
ERYCE. ODKRYŁ JĄ
PAŃST WO W AM
OJE J
MB PODCZAS SW
LU
KO
F
TO
SZ
ZY
KR
.
WY W 1492 ROKU
PIERWSZEJ WYPRA

Architektoniczny zawrót głowy
Emiraty Arabskie to kraj budowli i śmiałych projektów. Są
tu m.in. hotele w kształcie żaglówki i ogromnej soczewki. A także archipelag ok. 300 sztucznych wysp, które
z lotu ptaka wyglądają jak mapa świata.

Karaibskie wybrzeże

DOMINIKANA
Przelot z Polski: 10,5 godz.
Czas: w stosunku do Polski -5 godzin
Wiza: Polacy nie potrzebują wizy. Wystarczy bilet
powrotny i karta turystyczna. Paszport powinien
mieć co najmniej 6-miesięczną ważność
Waluta: peso dominikańskie
Religia: katolicyzm, protestantyzm
Napięcie: 110 V (weź adapter i transformator)

Dubaj zachwyca rozmachem i bogactwem
214
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MALEDIWY
Przelot z Polski: ok. 13 godz.
Czas: w stosunku do Polski + 4 godziny
Wiza: bezpłatną wizę otrzymuje się po przylocie
do Mali. Paszport powinien mieć co najmniej
6-miesięczną ważność
Waluta: rupia malediwska
Religia: islam
Napięcie: 230 V (weź adapter)

Bezkresny lazur nieba i oceanu

TO ZACHWYCI
I DUŻYCH I MAŁYCH

Rajskie domki na oceanie

WYSPA DELFINÓW u wybrzeży Dominikany.
Przeżyjecie tam niesamowitą przygodę – będziecie
mogli popływać z delfinami i lwami morskimi.
ZOO MORSKIE W PUERTO PLATA na Dominikanie.
W Ocean World Adventure Park czeka was karmienie
morskich zwierząt, zabawa z delfinami i lwami
morskimi. A jeśli strach nie jest wam obcy, możecie się
spotkać w jednym basenie z rekinem.
ZDUMIEWAJĄCE BUDOWLE DUBAJU
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Hotele
i biurowce oszałamiają niezwykłą formą i wielkością.
Zdumiewające są tu nawet centra handlowe. W jednym
z nich, The Dubai Mall, jest wielkie akwarium, w którym
można nurkować z rekinami. W innym, Mall of the
Emirates, zbudowano sztuczny stok narciarski i śnieżny
park, w którym można jeździć na sankach.
FERRARI WORLD W ABU DHABI w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich. To prawdziwa gratka dla
miłośników pięknych samochodów. Znajdą tutaj
wspaniałe modele aut, symulatory jazdy, monstrualny
silnik i mnóstwo innych atrakcji.

Malediwy składają się aż z 1200 niewielkich wysp. Większość
z nich leży zaledwie 1–2 m nad poziomem oceanu. Najwyżej położony punkt wznosi się tylko 4 m ponad taflę wody.
Woda mieni się tutaj najpiękniejszymi kolorami lazuru, hotele
kuszą luksusem, a podwodny świat oczaruje feerią barw.

PALCE LIZAĆ
DOMINIKANA
Dzieciom najbardziej posmakują desery np. słodki
kukurydziany pudding MAJARETE czy MALA RABIA, czyli gęsty kompot ze słodkich ziemniaków
i owoców. A także owoce posypane cukrem i cynamonem lub orzechami. Zwykle kulinarną atrakcją jest PUREÉ Z GOTOWANYCH... BANANÓW,
serwowane tak jak u nas ziemniaki. Młodzi turyści
chętnie próbują też MANGU, czyli kaszy z bananów
z jajkiem, smażonym salami i cebulką. Warto namówić
je, by spróbowały KREWETEK, HOMARA, LANGUSTY.

EMIRATY
W Emiratach czekają na was prawdziwie arabskie smaki. Słynne KEBABY królują w karcie dziecięcego menu.
Ale warto też zachęcić je, by skosztowały TABBOULEH,
czyli pysznej sałatki z natki pietruszki, cebuli i pomidorów (a czasem owoców granatu) doprawionych cytryną.
A także HUMMUSU, czyli pasty z cieciorki, pasty sezamowej, czosnku i soku z cytryny.
Podaje się go z pysznym arabskim
opiekanym chlebkiem.

Wakacje jak w raju

MALEDIWY
Ulubionym przysmakiem dzieci
będzie świeżo wyciskany SOK
Z MANGO i TARTA Z NADZIENIEM Z TRAWY CYTRYNOWEJ.
Warto spróbować GARUDHIJI,
czyli zupy rybnej doprawionej syropem z mleka kokosowego i podawanej z owocami drzewa chlebowego. Smaczne jest też CURRY, czyli gulasz
z tuńczayka w aromatycznym sosie posypany świeżo
uprażonymi listkami z drzewka curry. Dzieci chętnie
skosztują chleba zwanego ROSHI. Zwykle smaży się go
w oleju kokosowym i doprawia cebulą i ziołami.

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Przelot z Polski: ok. 5,5 godz.
Czas: w stosunku do Polski + 3 godziny
Wiza: uzyskuje się ją podczas przekraczania
granicy. Paszport powinien mieć co najmniej
6-miesięczną ważność
Waluta: dirham
Religia: islam
Napięcie: 220 V (wtyczka brytyjska)
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Dominikana

Wakacyjny raj przez cały rok
W tropikalnych lasach i licznych palmach mieszkają stada
barwnych papug i innych egzotycznych ptaków.
Warto wybrać się do niezwykłego rezerwatu Dammajagua z 27
wodospadami. Można tu przepłynąć pod ścianą wody, ześlizgnąć
się z wodospadu jak ze zjeżdżalni, a nawet skoczyć w głębiny.
Niezapomniana okaże się wizyta w Ocean World Adventure
Park, w którym można karmić morskie zwierzęta, a nawet spotkać
się w basenie z rekinem.
Dla dzieci nie lada atrakcją będzie rejs statkiem pirackim na wysepkę
Saona. W krainę wyobraźni przeniosą ich animatorzy w strojach piratów. Na Wyspie Delfinów z kolei będziecie mogli popływać w towarzystwie delfinów, płaszczek i lwów morskich. Brzmi fantastycznie, prawda?

Dominikana słynie z pięknych plaż
i mieniącego się turkusem oceanu.

Malediwy

Bajkowy świat kolorowych raf
Czy myśleliście, że będziecie wylegiwać się kiedyś w cieniu
palm, podglądać podwodne życie i na własne oczy zobaczycie wieloryby? Na Malediwach to wszystko jest możliwe!
Na tych malowniczych wyspach możecie opalać się na cudnej plaży, pływać i uprawiać sporty wodne w ciepłym oceanie, a przede wszystkim nurkować.
Ogromną atrakcją nie tylko dla dzieci jest rejs łodzią, podczas
którego można obserwować delfiny lub... wieloryby.

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Egzotyka i nowoczesność

Wybrzeże Zatoki Perskiej kusi urodą łagodnie opadających plaż,
barwnych raf koralowych i egzotycznych roślin. Uroki ciepłej wody i pięknych plaż to tylko mała część tutejszych
atrakcji.
W tej niezwykłej krainie
Wycieczka do Fudżajary okaże się na pewno bardzo
zobaczycie wyjątkowe miasta,
ciekawa. Zobaczycie osadę dziedzictwa prezenodmienną kulturę i przeniesiecie
tująca życie dawnych mieszkańców, ich domy,
się na jeden dzień do świata... Ferłodzie i przedmioty codziennego użytku.
rari. Jeśli jesteście fanami motoryzaWarto się też wybrać do Parku Wodnego
cji, spodoba wam się w parku rozrywki
Wild Wadi, gdzie czeka na was prawdziwy
Ferrari World Abu Dhabi, gdzie zobaaquafun. Do dyspozycji najmłodszych odczycie liczne modele słynnej marki,
dano wodny plac zabaw, gdzie zabawa
symulatory jazdy, stanowiska, na
i frajda nie mają końca. Ci nieco starci
których można poczuć się jak
mogą poszaleć na basenach z falarajdowy kierowca w bolidzie
mi, zakręconych zjeżdżalniach czy
Formuły 1. Jest też szkoła
sztucznych rzekach z wirami.
jazdy dla dzieci! Niezwykłą
A na dokładkę „rejs” na pontonie
atrakcją będzie wycieczka
dookoła całego parku, a wszystko
do... wnętrza silnika Ferrari.
w niezwykłej, egzotycznej scenerii!
Jeśli kochacie szybką jazdę, przejedźcie się kolejką
górską, której wagoniki
Emiraty Arabskie to też prawdziwe cuda architektury
rozpędzają się do 240 km
na godzinę.
i zadziwiające budowle błyszczące złotem i marmurem.

Jazda bez
trzymanki
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EGZOTYKA
WYCIECZKI FAKU

LTATYWNE

Doaimbskina pikrzaygnodaa
Kar

Wyprawa katamaranem po Morzu Karaibskim będzie niezapomnianą przygodą.
Podczas wycieczki zobaczycie mnóstwo pięknych rozgwiazd pływających po
samym dnie oraz bajkową lagunę z białego piasku na otwartym morzu.
Lasy namorzynowe tak zwane mangrowce, które rosną na granicy lądu
i morza, to jedyne w swoim rodzaju niezwykle ciekawe zjawisko przyrodnicze. Spotkać tu można również urocze, niesamowicie egzotyczne duże
ptaki - fregaty, które większość swojego życia spędzają w powietrzu.
Podczas wycieczki będzie okazja podziwiać także piękno rzeki Chavon,
po której popłyniecie statkiem, wyjętym wprost z innej epoki.
W trakcie wycieczki podawane są przekąski, napoje chłodzące i alkoholowe
oraz szampan na statku. Obiad na katamaranie.

Wyspa Delfinów
Niezapomniane wrażenia z kąpieli wraz z delfinami bezpośrednio
z platformy na oceanie. Kontakt z tymi ssakami uchodzi za najprzyjemniejszy na świecie. Dla odważnych w drugiej części imprezy
pływanie z rekinami i płaszczkami.

Manati Theme Park
Manati Theme Park jest to park rozrywki, w którym można zobaczyć przyrodę wyspy, jej zwierzęta oraz historię Dominikany.
Podczas wizyty w parku będziecie mogli cieszyć się zabawnymi
pokazami, zajęciami ze zwierzętami lub zakupić rękodzieła lokalnych twórców w sklepach z pamiątkami.

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Ferrari World Abu Dhabi

Park Wodny
Wild Wadi

Ferrari World Abu Dhabi jest pierwszym Parkiem
Rozrywki pod znakiem Ferrari i jedną z największych
atrakcji tej metropolii. Na terenie Parku znajdziecie
Państwo 20 różnorakich atrakcji dających możliwość wczucia się w różne aspekty osobnego świata
o nazwie Ferrari i rozpalenia w was ducha tego niezwykłego świata.

FOT: AZIZ J.HAYAT/FLICKR

W bezpośrednim sąsiedztwie
słynnego
hotelu Burj Al Arab
zlokalizowany
jest
Park Wodny Wild
Wadi, gdzie spędzić
można dzień pełen
atrakcji dla całej rodziny. Park oferuje ponad 30
zjeżdżalni i innych atrakcji
wodnych, w tym m.in. największy na Bliskim Wschodzie
basen z falami, dla najmłodszych
przejażdżki leniwą rzeką i bitwy na pistolety wodne, a dla starszych możliwość wybróbowania swoich sił w specjalnym basenie przystosowanym do
ćwiczenia body boarding.

Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Wezyr Holidays Coral Travel w miejscu wakacji.
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EMIRATY
ARABSKIE

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

Rixos Bab Al Bahr

PRZYKŁADOWY POKÓJ

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2014 r.
Położenie: Ras Al Khaimah, 70 km
od lotniska w Dubaju i 25 km od
centrum miasta. Położony na powierzchni 6 hektarów.
Na terenie znajduje się całodobowa recepcja, przestronne lobby,
7 restauracji, 8 barów, room service
(24h), 4 baseny, centrum konferencyjne, wypożyczalnia samochodów,
kantor, sklep.
PLAŻA
Bezpośrednio przy hotelu, piaszczysta plaża Al Marjan.

218

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach.
Wyposażone są w klimatyzację, sejf,
mini bar zestaw do kawy/ herbaty,
TV, telefon, łazienkę (wanna, prysznic
i suszarka do włosów, WC), balkon
lub taras lub brak balkonu.
Typy pokoi:
∞ pokoje deluxe, pokoje premium,
pokoje rodzinne, suity
WYŻYWIENIE
∞ 7 restauracji, 8 barów
AII Inclusive AII Exclusive (24h)
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, przekąski,
kolacja, późny posiłek
∞ lokalne i wybrane importowane
218

napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ Rixy Club - mini klub dla dzieci
w wieku 4-11 lat (gry i zabawy,
szukanie skarbów, szkoła magii,
zajęcia muzyczne, zajęcia
sportowe), dzieci w wieku
1-3 lat mogą przebywać na
terenie mini klubu tylko pod
opieką rodzica/opiekuna
∞ specjalny bufet dla dzieci
∞ opiekunka

∞ brodzik
∞ możliwość organizacji
przyjęć urodzinowych
∞ dla młodzieży jest Teens Club
z grami, zabawami i salonem gier
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, muzyka na żywo
∞ dyskoteka
∞ gry planszowe, projekty filmów
∞ korty tenisowe
∞ siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy
∞ piłka nożna, koszykówka,
piłka wodna
∞ gimnastyka, yoga
∞ centrum SPA

EMIRATY
ARABSKIE

Hotel należący do znanej, luksusowej sieci Rixos. Zbudowany w orientalnym stylu, w kształcie piramid od razu
przykuje uwagę turystów. Hotel polecany zarówno na wyjazdy służbowe jak i na wakacje dla rodzin z dziećmi.
Na rozległym terenie goście mają możliwość skorzystania z wielu restauracji serwujących dania z całego
świata, programu animacyjnego z tańcami orientalnymi czy bogatego centrum SPA. Najmłodsi z pewnością
będą zadowoleni z mini klubu wraz z opieką animatorów, salą zabaw czy zawodami sportowymi.

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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MALEDIWY

✓

ALL INCLUSIVE

✓

PRZY PLAŻY

✓

WIFI GRATIS

Dusit Thani Maldives

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Położenie: Wyspa Mudhdhoo,
Baa Atoll, ok. 35 min. samolotem
wodnym od stolicy Male, ok. 10 min.
łodzią motorową od lotniska krajowego w Dharavandhoo Baa Atoll.
Na terenie hotelu znajdują się restauracje, bary, basen odkryty.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta.
POKOJE
Zlokalizowane są w 94 willach.
Wyposażone są w TV, sejf, mini bar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę (wanna lub prysznic, WC).
Typy pokoi:
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∞ Beach Villa, Water, Ocean Villa,
Ocean Pavilion, Family Beach Villa,
Beach Residence, Beach Residence
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna,
restauracje a’ la carte
Tylko śniadanie
Formuła zawiera:
∞ śniadanie
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Half Board Dine Around
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiadokolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Full Board Dine Around
Formuła zawiera:

∞ śniadanie, obiad i kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania
Pure Indulgance Dine Around
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ mini klub, dzieci w wieku
1-3 lat mogą przebywać na
terenie mini klubu tylko pod
opieką rodzica/opiekuna
∞ plac zabaw
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AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, joga
∞ 2 korty tenisowe
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ zabiegi na twarz i ciało
∞ sauna
∞ jacuzzi
∞ łaźnia parowa
∞ sporty wodne na plaży

MALEDIWY

Kompleks łączy w sobie wdzięk tajskiej gościnności z niezrównanym otoczeniem
luksusowych Malediwów. Otoczony piaszczystymi plażami z piękną rafą i błękitną
laguną, jest idealnym miejscem na odkrywanie podwodnego świata. Jako Rezerwat
Biosfery wpisany został na światową listę UNESCO. Na Gości czekają tutaj przyjemności
takie jak znakomite zabiegi w centrum SPA, wykwintna kuchnia lokalna oraz
wypoczynek w komfortowych willach w przepięknej scenerii. Maluchom frajdę sprawi
zabawa na placu zabaw oraz w mini klubie. Przyjedź z całą rodziną i daj się zaczarować.

PRZYKŁADOWY POKÓJ

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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DOMINIKANA

Sirenis Punta Cana Resort Casino & Aquagames

ALL INCLUSIVE
ZJEŻDŻALNIE

HOTEL
Kategoria lokalna: BRAK
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony
w 2011 r.
Położenie: Hotel położony w rejonie
Punta Cana. Oddalony 50 km od
lotniska w Punta Cana. Hotel usytuowany na powierzchni 500 000 m2.
Na terenie znajduje się całodobowa recepcja, lobby, 7 restauracji,
10 barów, room service, 2 baseny,
wypożyczalnia samochodów, sala
TV, sala konferencyjna, pralnia, park
wodny.

222

PLAŻA
90 m od plaży Uvero Alto, publiczna,
piaszczysta 500 m długości. Leżaki,
materace, parasole, ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu budynkach . Wyposażone w indywidualnie sterowaną klimatyzację,
wentylator sufitowy, sejf, mini-bar,
TV, telefon, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, łazienkę (WC, wanna,
prysznic, suszarka), balkon lub taras.
Typy pokoi:
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∞ pokoje standardowe dla max 4 os.
∞ pokoje standard junior
suite dla max 5 os.
∞ suity dla max 5 os.
∞ pokoje superior
WYŻYWIENIE
∞ 7 restauracji, 10 barów
All Inclusive
Formuła zawiera:
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
przekąski, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ plac zabaw
∞ mini klub dla dzieci
w wieku 4-12 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie mini klubu
tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ menu i krzesełka dla dzieci

DOMINIKANA

Położony przy białej, piaszczystej plaży. Bogate zaplecze sportowe i park wodny sprawią, że zadowoleni
z pobytu będą zarówno dorośli jak i dzieci. Idealny hotel dla osób chcących poznać egzotyczną przyrodę
i styl życia. Boiska sportowe, korty tenisowe a także sporty wodne pomogą w pełni aktywnie wypocząć.
Podczas pobytu goście mogą także spróbować swoich sił w nurkowaniu w niezwykle czystych wodach
oceanu. Dodatkowo AII Inclusive z wieloma lokalnymi
PRZYKŁADOWY POKÓJ
specjałami nie pozwoli martwić się niczym.
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do lat 2
∞ park wodny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ dzienne i wieczorne animacje
dla dzieci i dorosłych, aerobik
∞ dyskoteka, lekcje tańca
∞ 2 korty tenisowe
∞ boiska do piłki nożnej i koszykówki
∞ tenis stołowy, bilard
∞ rzutki, łucznictwo
∞ siłownia
∞ siatkówka, siatkówka plażowa

∞ masaż, salon piękności
∞ lekcje tenisa
∞ kasyno
∞ sporty wodne na plaży
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do zapoznania się z Warunkami Imprez
Tur yst ycznych dostępnymi pod adresem
www.wezyrholidays.pl
Szczegółowe informacje o hotelu, rodzaje
pokoi, pozycje płatne
i bezpłatne w obiekcie, godziny posiłków
oraz aktualne ceny na
www.wezyrholidays.pl
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akacje możesz wybrać i zarezerwować na kilka sposobów. Osoby preferujące kontakt osobisty
zapraszamy do jednego z 20 naszych salonów firmowych lub najbliższego Autoryzowanego Biura
Podróży Coral Travel Wezyr Holidays oraz do ponad 2000 biur agencyjnych na terenie całej Polski.
Możesz także skontaktować się z nami drogą telefoniczną, mailową lub zarezerwować wakacje online.

rezerwuj
online

Rezerwuj online wygodnie i szybko:
• aktualne oferty last minute i najnowsze promocje

• więcej ofert, więcej zdjęć, lokalizacje hoteli na mapach Google
• przewodnik po krajach wakacyjnych
• rozkład lotów

Salony firmowe Coral Travel Wezyr Holidays:
• Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 (C.H. Galeria Sfera), tel. 33 485 94 84,
bielsko@wezyrholidays.pl
• Bydgoszcz, al. Wojska Polskiego 1 (C.H. Zielone Arkady), tel. 52 523 94 90,
bydgoszcz@wezyrholidays.pl
• Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 24/24, tel. 34 389 34 60,
czestochowa@wezyrholidays.pl
• Elbląg, ul. Płk. Dąbka 152 (C.H. Ogrody), tel. 55 625 43 90,
elblag@wezyrholidays.pl
• Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 92, tel. 58 301 71 44,
gdansk@wezyrholidays.pl
• Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 (C.H. Riwiera), tel. 58 665 36 23,
gdynia@wezyrholidays.pl
• Katowice, ul. Moniuszki 2, tel. 32 782 30 65, tc@wezyrholidays.pl
• Katowice, ul. Piotra Skargi 6 (D.H. Supersam), tel. 32 712 20 99,
katowice@wezyrholidays.pl
• Kielce, ul. Warszawska 26 (Galeria Korona), tel. 41 201 32 60,
kielce@wezyrholidays.pl
• Kraków, ul. Starowiślna 8, tel. 12 422 40 00, krakow@wezyrholidays.pl
• Kraków, ul. Kościuszki 23, tel. 12 426 43 96, krakow2@wezyrholidays.pl
• Olsztyn, ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska), tel. 89 678 94 50,
olsztyn@wezyrholidays.pl
• Poznań, ul. Matyi 2 (C.H. Avenida Poznań, dawniej C.H. City Center),
tel. 61 843 21 15, poznan@wezyrholidays.pl
• Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 (C.H. Galeria Rzeszów), tel. 17 783 55 50,
rzeszow@wezyrholidays.pl
• Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 263 14 70, sosnowiec@wezyrholidays.pl
• Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów), tel. 14 639 51 60,
tarnow@wezyrholidays.pl
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• Warszawa Centrum, al. Jana Pawła II 29, tel. 22 556 60 77,
centrum@wezyrholidays.pl
• Warszawa Wilanów, al. Rzeczypospolitej 18, tel. 22 842 02 02,
wilanow@wezyrholidays.pl
• Warszawa Mokotów, ul. Marynarska 15, tel. 22 556 60 66,
mokotow@wezyrholidays.pl
• Wrocław, ul. Piłsudskiego 2, tel. 71 337 58 34,
wroclaw@wezyrholidays.pl

Autoryzowane Biura Podróży:
Polecamy również kontakt z naszymi Autoryzowanymi Biurami Podróży
w całej Polsce. Adres swojego najbliższego biura znajdziesz na stronie
obok oraz na: www.wezyrholidays.pl/punkty-sprzedazy

Biura Agencyjne:
Nasza oferta dostępna jest również w ponad 2000 tradycyjnych biur podróży.

Infolinia dla Klientów:

801 44 44 00

klient@wezyrholidays.pl
www.wezyrholidays.pl

Autoryzowane Biura Podróży

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
• Bolesławiec, Axis; Rynek 7/7 ; 59-700 Bolesławiec,
tel. +48 75 732 20 10, e-mail: axis@axis-travel.pl
• Głogów, Travel AG; Plac Konstytucji 3 Maja 2,
67-200 Głogów, tel. +48 76 834 13 16, e-mail: glogow @travel2u.pl
• Kłodzko, An-Travel; ul. Wita Stwosza 5, 57-300 Kłodzko,
tel. +48 74 867 88 88, e-mail: biuro@antravel.pl
• Legnica, Wakacjedlaciebie.com.pl; ul. Libana 5,
59-220 Legnica, tel. +48 862 95 71,
e-mail: gromada@poczta.onet.pl
• Lubin, Habibi Travel; ul. Armii Krajowej 1,
59-300 Lubin, tel. +48 76 724 90 44,
e-mail: biuro@habibitravel.pl
• Wałbrzych, Jolka; ul. Moniuszki 17, 58-300 Wałbrzych,
tel. +48 74 8433984, e-mail: jolka@hm.pl
• Wałbrzych, MR Travel; ul. Broniewskiego 67/303 B,
58-309 Wałbrzych, tel. +48 74 663 01 17,
e-mail: mr@mrtravel.com.pl
• Wrocław, Fly Back; ul. Hallera 52 (C.H. Borek),
50-984 Wrocław, tel. +48 71 783 18 96,
e-mail: flyback@flyback.com.pl
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
• Bydgoszcz, Glob Travel; Stary Rynek 1,
85-101 Bydgoszcz, tel. +48 52 321 45 95,
e-mail: globtravel@globtravel.pl
• Bydgoszcz, Summer; ul. Dworcowa 37, 85-010 Bydgoszcz,
tel. +48 52 321 21 02, e-mail: biuro@summer.bydgoszcz.pl
• Inowrocław, Przygoda; ul. Królowej Jadwigi 12,
88-100 Inowrocław, tel. +48 52 355 91 11,
e-mail: przygodaino@poczta.onet.pl
• Świecie, Klub Podróżnika; al. Jana Pawła II 3 E,
86-100 Świecie, tel. +48 52 562 00 55,
e-mail: biuro@klub-podroznika.eu
• Toruń, Coco Tours; ul. Podmurna 26,
87-100 Toruń, tel. +48 56 653 92 22,
e-mail: monika.kwiatkowska@cocotours.pl
• Włocławek, Sun Travel; ul. Zbiegniewskiej 75,
87-800 Włocławek, tel. +48 54 420 17 44,
e-mail: kontakt@suntravel.wloclawek.pl
WOJ. LUBELSKIE
• Biłgoraj, Planeta; Pl. Wolności 8, 23-400 Biłgoraj,
tel. +48 84 686 18 18, e-mail: biuro@planeta-podrozy.pl
• Lublin, Lubelskie Centrum Turystyczne,
ul. Krakowskie Przedmieście 36, 20-002 Lublin,
tel. +48 81 532 16 17, e-mail: lctlublin@gmail.com
• Lublin, Solclub, ul. Orkana 6 (Galeria Orkana),
20-950 Lublin, tel. +48 81 443 30 00,
e-mail: info@solclub.pl
WOJ. LUBUSKIE
• Gorzów Wielkopolski, Sun Klub; ul. Mieszka I 68/1,
66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. +48 95 736 68 88,
e-mail: biuro@sunklub.pl
• Zielona Góra, Sun Klub; ul. Kupiecka 21,
65-426 Zielona Góra, tel. +48 68 452 87 44,
e-mail: biuro@bpeldorado.pl
WOJ. ŁÓDZKIE
• Łódź, Planeta Podróży, ul. Żwirki 3, 90-448 Łódź,
tel. +48 52 3214595, e-mail: biuro@planetapodrozy.pl
• Łódź, Sol Travel, ul. Piotrkowska 132, 90-103 Łódź,
tel. +48 42 632 34 14, e-mail: soltravel@soltravel.pl
• Piotrków Trybunalski, Juventur; ul. Słowackiego 103,
97-300 Piotrków Trybunalski, tel.+48 44 646 87 13,
e-mail: biuro@juventurpiotrkow.pl
• Radomsko, Trybunalskie; ul. Reymonta 43/12,
97-500 Radomsko, tel. +48 44 685 21 77,
e-mail: biuro@trybunalskie.com.pl
• Tomaszów Mazowiecki, Omnitur, ul. P.O.W. 17 lok. 1,
97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. +48 44 724 98 12,
e-mail: omnitur@omnitur.pl
• Zduńska Wola, Ventus Travel; ul. Łaska 15,
98-220 Zduńska Wola, tel. +48 43 825 31 67,
e-mail: ventustravel@gmail.com
• Zgierz, Viva Centrum Podróży; Plac Jana Pawła II 17, 95-100 Zgierz,
tel. +48 42 719 06 85, e-mail: vivacp@poczta.wp.pl
WOJ. MAŁOPOLSKIE
• Andrychów, Marti Travel; Pl. Mickiewicza 1C,
34-120 Andrychów, tel. +48 33 870 33 77,
e-mail: mwandor@martitravel.pl
• Chrzanów, Apricor; al. Henryka 33, 32-500 Chrzanów,
tel. +48 32 753 97 32, e-mail: biuro@apricor.pl
• Kęty, Idea Travel; ul. Rynek 11, 32-650 Kęty,
tel. +48 33 845 18 60, e-mail: idea@idealnewakacje.pl
• Kraków, Travel Market; ul. Kapelanka 54 (C.H. Tesco), 30-347
Kraków, tel. +48 12 267 03 25, e-mail: kapelanka@travel-market.pl
• Kraków, Travel Market; ul. Bora Komorowskiego 37 (C.H. Krokus),
31-876 Kraków, tel. +48 12 4182525,
e-mail: krokus@travel-market.pl
• Libiąż, Apricor; ul. Wojska Polskiego 1B, 32-590 Libiąż,
tel. +48 32 753 97 32, e-mail: biuro@apricor.pl
• Nowy Sącz, Relax; ul. Piotra Skargi 5, 33-300 Nowy Sącz,
tel. +48 18 443 85 15, e-mail: biuro@butrelax.pl
• Olkusz, Ilkus; ul. Sławkowska 13, 32-300 Olkusz,
tel. +48 32 643 15 85, e-mail: ilkus@ilkus.com.pl

• Oświęcim, Odlotowe Wakacje; Rynek Główny 20, 32-600
Oświęcim, tel. +48 33 445 81 03, e-mail: biuro@agturim.pl
• Nowy Targ, Regle ; ul. Szaflarska 23 , 34-400 Nowy Targ,
tel. +48 18 2667372, e-mail: regle@tatrynet.pl
• Wadowice, Idea Travel; ul. Lwowska 8, 34-100 Wadowice,
tel. +48 33 873 55 90, e-mail: idea@idealnewakacje.pl
• Zakopane, Regle; ul. Krupówki 42/5, 34-500 Zakopane,
tel. +48 18 201 57 81, e-mail: regle2@tatrynet.pl
WOJ. MAZOWIECKIE
• Grodzisk Mazowiecki, Travel Club; ul. Harcerska 22,
05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. +48 22 755 53 48,
e-mail: biuro@travelclub.net.pl
• Płock, Wakacyjny Doradca ; ul. Józefa Kwiatka 35 lok. 3,
09-400 Płock, tel. +48 24 364 55 50,
e-mail: biuro@wakacyjnydoradca.pl
• Piaseczno, Ariadna Travel; ul. Młynarska 4E,
05-500 Piaseczno, tel. +48 22 735 22 10,
e-mail: info@ariadnatravel.pl
• Pruszków, SandyTravels.pl, ul. Wojska Polskiego 46 A,
05-804 Pruszków, tel. +48 22 734 23 63,
e-mail: bartosz@sandytravels.pl
• Siedlce, Maxi Travel; ul. 3-go Maja 38, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 632 60 65, e-mail: mira@maxitravel.pl
• Warszawa, Holiday Club; ul. Malczewskiego 52,
02-617 Warszawa, tel. +48 22 844 06 99,
e-mail: mokotow@holidayclub.com.pl
• Warszawa, Reform Travel; ul. Jasna 15 lok. 2,
00-003 Warszawa, tel. +48 22 629 40 65,
e-mail: aldona@reformtravel.pl
• Warszawa, Smile Holiday; al. Niepodległości 92/98 (Metro
Racławicka), 02-585 Warszawa, tel. +48 22 848 14 08,
e-mail: marcin@smileholiday.pl
• Warszawa, World Holidays; ul. Szkoły Orląt 4 lok. 8,
03-984 Warszawa, tel. +48 22 893 10 35,
e-mail: biuro@worldholidays.pl
• Wołomin, Hit Travel; ul. Ogrodowa 1, 05-200 Wołomin,
tel. +48 22 787 90 16, e-mail: hittravel@hittravel.pl
WOJ. PODKARPACKIE
• Nisko, Nista; Pl. Wolności 1, 37-400 Nisko,
tel. +48 15 8412085, e-mail: nista@poczta.onet.pl;
• Rzeszów, King Travel; ul. Mickiewicza 5, 35-064 Rzeszów,
tel. +48 17 862 11 11, e-mail: kingtravel@wp.pl
• Rzeszów, King Travel; ul. Witosa 21 (Real), 35-115 Rzeszów,
tel. +48 17 850 53 40, e-mail: kingtravel@wp.pl
WOJ. PODLASKIE
• Białystok, 24 Holiday; ul. Św. Mikołaja 1/1,
15-420 Białystok, tel. +48 85 742 07 74,
e-mail: mikolaja@24holiday.pl
WOJ. POMORSKIE
• Gdańsk, 24 Holiday; ul. Dmowskiego 7B/2,
80-243 Gdańsk,tel. +48 58 350 57 97,
e-mail: gdansk@24holiday.pl
• Gdańsk, Mttravel.pl; ul. Św. Ducha 37/39,
80-834 Gdańsk, tel. +48 58 306 61 66,
e-mail: biuro@mttravel.pl
• Kościerzyna, Exotico.pl; ul. Staszica 13,
83-400 Kościerzyna, tel. +48 788 966 666,
e-mail: biuro@exotico.pl
• Słupsk, Sun Way Travel; ul. Szczecińska 58/30 (C.H. Jantar),
76-200 Słupsk, tel. +48 59 845 54 80,
e-mail: biuro@sunwaytravel.pl
• Sopot, World Tour; ul. Boh. Monte Cassino 25,
81-767 Sopot, tel. +48 58 555 00 45,
e-mail: oktravel@oktravel.pl
WOJ. ŚLĄSKIE
• Będzin, Sun&Travel; ul. 11 Listopada 10 (C.H. Kaufland),
42-500 Będzin, tel. +48 32 263 26 54,
e-mail: biuro@sun.travel.pl
• Bielsko-Biała, Idea Travel; ul. Głęboka 5,
43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 66 66,
e-mail: idea@idealnewakacje.pl
• Bieruń, Traveller; ul. Granitowa 16,
43-155 Bieruń, tel. +48 32 216 37 39,
e-mail: piast@traveller.net.pl
• Cieszyn, Bea-Travel; ul. Głęboka 45, 43-400 Cieszyn,
tel. +48 33 852 08 17, e-mail: beatravel@pro.onet.pl
• Chorzów, Conti; ul. Dworcowa 2, 41-500 Chorzów,
tel. +48 32 346 00 84, e-mail: biuro@contichorzow.pl
• Czechowice Dziedzice, Chantal Travel; ul. Targowa 2,
43-502 Czechowice Dziedzice, tel. +48 32 737 62 23,
e-mail: biuro@chantaltravel.pl
• Częstochowa, E-lastminute.pl; ul. Dąbrowskiego 7,
42-202 Częstochowa, tel. +48 34 324 80 40,
e-mail: office@e-lastminute.pl
• Jastrzębie Zdrój, Podróżnik; ul. Harcerska 1D,
44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. +48 32 470 05 88,
e-mail: butpodroznik@wp.pl
• Jaworzno, Laguna; ul. Mickiewicza 5, 43-600 Jaworzno,
tel. +48 32 752 65 89, e-mail: biuro@odlotowewakacje.pl
• Jaworzno, Sun Tour; ul. Sądowa 5A, 43-600 Jaworzno,
tel. +48 32 751 91 21, e-mail: suntour@interia.pl
• Katowice, King Travel; ul. Pułaskiego 60 (C.H. Trzy Stawy), 40-028
Katowice, tel. +48 32 307 33 11, trzy.stawy@wezyrholidays.pl
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• Kłobuck, Scout Travel 2; ul. Szkolna 10, 42-100 Kłobuck,
tel. +48 34 317 22 04, e-mail: scouttravel2@interia.eu
• Mikołów, Holiday Ticket; ul. Św. Wojciecha 25,
43-190 Mikołów, tel. +48 32 226 42 92,
e-mail: rezerwacje@holidayticket.pl
• Mysłowice, Wigor; ul. Armii Krajowej 22,
41-400 Mysłowice, tel. +48 32 222 56 06,
e-mail: biurowigor@vp.pl
• Racibórz, Max, plac Dworcowy 1,
47-400 Racibórz, tel. +48 32 415 27 73,
e-mail: centrala@maax.pl
• Ruda Śląska, Sun Travel; ul. Wawelska 2,
41-700 Ruda Śląska, tel. +48 32 243 52 99,
e-mail: suntravel@vp.pl
• Rybnik, Firo-Tour; ul. Raciborska 5, 44-200 Rybnik,
tel. +48 32 433 00 13, e-mail: biuro@firotour.pl
• Siemianowice Śląskie, Atut; ul. Staszica 3,
41-100 Siemianowice Śląskie, tel. +48 32 765 83 24,
e-mail: kontakt@biurolastminute.pl
• Tychy, Holiday; ul. Dmowskiego 22, 43-100 Tychy,
tel. +48 32 217 46 00, e-mail: biuro@holiday.tychy.pl
• Wodzisław Śląski, P.U.T. WW; ul. Św. Jana 1,
44-300 Wodzisław Śląski, tel. +48 32 455 55 00,
e-mail: biuro@wakacjeww.pl
• Zabrze, Koral Travel; Plac Teatralny 12 (C.H. Platan),
41-800 Zabrze, tel. + 48 32 278 04 99,
e-mail: bpplatan@o2.pl
• Zawiercie, Denar Travel; ul. 3 Maja 1A,
42-400 Zawiercie, tel. +48 32 670 95 96,
e-mail: biuro.zawiercie@denartravel.pl
• Żory, Sun Travel; ul. Górne Przedmieście 1, 44-240 Żory,
tel. +48 32 434 18 88, e-mail: biuro@sun-travel.com.pl
• Żywiec, Idea Travel; ul. Wesoła 1, 34-300 Żywiec,
tel. + 48 33 863 11 33, e-mail: idea@idealnewakacje.pl
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
• Kielce, Centrum Last Minute; ul. Kościuszki 24,
25-310 Kielce, tel. +48 41 344 75 03, e-mail: biuro@lastowicze.pl
• Ostrowiec Świętokrzyski, Voyager; ul. Mickiewicza 30,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. +48 41 263 41 85,
e-mail: voyager.ostrowiec@gmail.com
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
• Ełk, Holidayline.pl; ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3,
19-300 Ełk, tel. +48 87 610 88 88,
e-mail: rezerwacje@holidayline.pl
• Iława, Luz; ul. Królowej Jadwigi 14, 14-200 Iława,
tel. +48 89 648 39 31, e-mail: luz@luzbp.pl
• Olsztyn, Ellite Travel, ul. Staromiejska 16, 10-017 Olsztyn,
tel. +48 89 52 74 004, e-mail: biuro@ellitetravel.pl
• Olsztyn, Aja Travel; ul. Warmińska 27 lok. 10,
10-544 Olsztyn, tel. +48 89 652 14 76,
e-mail: ajatravel@e-lastminute.pl
• Ostróda, M-Tour; ul. Grunwaldzka 16, 14-100 Ostróda,
tel. +48 89 646 48 48, e-mail: mtour.ostroda@gmail.com
WOJ. WIELKOPOLSKIE
• Gniezno, Sun Way Travel; ul. Sobieskiego 17 lok. 111
(Galeria MAX), 62-200 Gniezno, tel. +48 721 260 000,
e-mail: gniezno@sunwaytravel.pl
• Kalisz, Yerco; ul. Górnośląska 25, 62-800 Kalisz,
tel. +48 62 753 23 85, e-mail: biuro@yerco.pl
• Kępno, Kuba Tour; al. Marcinkowskiego 4a/7, 63-600 Kępno,
tel. +48 62 782 00 47, e-mail: kubatour@wp.pl
• Leszno, Laguna; Rynek 35, 64-100 Leszno,
tel. +48 65 529 57 97, e-mail: info@laguna.leszno.pl
• Luboń, Kivi Travel; ul. Żabikowska 66 (C.H. Pajo), 61-696 Luboń,
tel. +48 65 529 57 97, e-mail: biuro@kiwitravel.pl
• Nowy Tomyśl, Śródziemnomorze; ul. Piłsudskiego 46,
64-300 Nowy Tomyśl, tel. +48 61 442 11 00,
e-mail: biuro@srodziemnomorze.pl
• Oborniki, AP Travel; ul. 11 Listopada 2 (Intermarche),
64-600 Oborniki, tel. +48 61 296 06 00,
e-mail: oborniki@aptravel.pl
• Ostrów Wielkopolski, Wakacyjnyagent.pl;
ul. Wojska Polskiego 2/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. +48 62 590 38 49, e-mail: biuro@wakacyjnyagent.pl
• Piła, Słoneczna Przygoda; ul. Kilińskiego 6/1,
64-920 Piła, tel. +48 67 350 30 30,
e-mail: rezerwacje@slonecznaprzygoda.pl
• Poznań, Agenda; ul. Woźna 7, 61-777 Poznań,
tel. +48 61 853 09 54, e-mail: biuro@superwakacje.pl
• Poznań, Holidayservice; al. Solidarności 42, 61-696 Poznań,
tel. +48 61 677 10 00, e-mail: info@holidayservice.pl
• Poznań, Viva Travel; ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań
(Terminal Portu Lotniczego – Ławica),
tel. +48 61 849 21 75, e-mail: biuro@viva-travel.com.pl
• Przeźmierowo, Balkan Travel; ul. Rynkowa 75C,
62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 652 51 01,
e-mail: balkantravel@balkantravel.pl
• Środa Wielkopolska, Podróży Świat; ul. Stary Rynek 4,
63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 639 30 52,
e-mail: biuro@podrozyswiat.pl
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
• Koszalin, Sun Way Travel; ul. Paderewskiego 1 (C.H. Atrium),
75-736 Koszalin, tel. +48 72 124 00 00,
e-mail: koszalin@sunwaytravel.pl
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