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19 bliskich regionów wakacyjnych
z 10 lotnisk w Polsce
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OTI HOLDING

Zaufanie

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.
Z jej usług skorzystało ponad 18 milionów klientów. OTI Holding jest
aktywny na 5 kontynentach, gdzie w 13 państwach pracuje 6000
pracowników i afiliantów. Organizuje wyjazdy do niemal 90 kierunków
w 38 krajach, między innymi do Turcji, Grecji, Hiszpanii, Egiptu,
Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Tajlandii. Zawsze zapewniając
jakość i niezawodność spod znaku OTI. Jako Coral Travel Wezyr Holidays
powstaliśmy z połączenia dwóch marek Grupy OTI: funkcjonującego
od 19 lat na polskim rynku Wezyr Holidays z międzynarodowym
Coral Travel. To połączenie doświadczenia na lokalnym, polskim rynku
z międzynarodową wiedzą i siłą. Synergia rozwoju i działania scalone
pod wspólną marką, to wiele korzyści dla klientów.

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) i Polskiego Związku
Organizatorów Turystyki (PZOT).

»

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
Nasza gwarancja ubezpieczeniowa wynosi 51 milionów złotych.
Zawarta jest w towarzystwie Europäische Reiseversicherung AG.
Zabezpiecza spłatę ewentualnych roszczeń Klientów związanych
z umowami zawartymi przez nas w okresie od 17 września 2017 roku
do 16 września 2018 roku.

Polskojęzyczni
rezydenci
troszczą się
o komfort
Twojego
urlopu.

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY
Bez względu na zmiany kursów walut, podwyżki kosztów paliwa
lub opłat lotniskowych, rezerwacje dokonane w sezonie lato 2018
objęte są bezpłatną gwarancją niezmiennej ceny.

GWARANCJA JAKOŚCI ISO 9001:2008
Jako jeden z pierwszych i nielicznych touroperatorów na polskim
rynku wdrożyliśmy i utrzymujemy system zarządzania jakością oraz
otrzymaliśmy certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2008.

19 lat
W POLSCE
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51 mln

GWARANCJI

20 mln

KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Dobra
opieka
Polski język,
bezpieczeństwo
i „święty spokój”
Na każdym etapie Waszego urlopu dokładamy starań,
by był taki, jaki sobie wymarzyliście. Od momentu
przylotu aż do końca wakacji, nasi polscy rezydenci,
animatorzy i kontrahenci dbają o Wasz komfort
oraz bezpieczeństwo podczas wypoczynku.

POLSKOJĘZYCZNI REZYDENCI
• Najczęściej oczekują na lotnisku po przylocie.
• Pokierują do autokaru transferowego.
• Przekażą informacje o kraju oraz o spotkaniu z rezydentem.
• Na spotkaniu w hotelu przekażą informacje
dotyczące hotelu i regionu oraz przedstawią bogatą
ofertę wycieczek.
• W większości hoteli znajdują się tablice oraz infoksiążki
z informacjami o kraju opracowane w języku polskim.
• W hotelach dostępny jest też kontakt do rezydenta lub lokalnego biura – często 24 godziny na dobę.

POLSKOJĘZYCZNI ANIMATORZY
Dostępni w hotelach Family, gdzie są częścią hotelowych,
międzynarodowych zespołów animacyjnych.
• Uatrakcyjnią pobyt i czas wolny przede wszystkim dzieciom,
które zawsze wiedzą, kiedy i jakie atrakcje oraz zabawy na nich
czekają, bo codziennie na tablicach miniklubów wywieszany
jest program animacji w jęz. polskim.
• Dostępne są tu też gry planszowe, filmy, bajki, książki
i to wszystko po polsku!

POLSKOJĘZYCZNI PRZEWODNICY
Towarzyszą Wam podczas większości wycieczek, więc zamiast
koncentrować się na zrozumieniu języka obcego, skupiacie się
tylko na pochłanianiu wiedzy, poznawaniu świata i robieniu zdjęć!

WŁASNY SERWIS NA MIEJSCU
Odeon Tours i Coral Travel to siostrzane spółki należące
do OTI Holding, które organizują i nadzorują usługi
w miejscach wypoczynku w Turcji, Egipcie, Grecji, Hiszpanii,
Tajlandii i Dubaju. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie.
Dbają o Was z największą uwagą, ponieważ jesteście naszymi
wspólnymi Klientami.

90

KIERUNKÓW
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18 mln
KLIENTÓW

25 lat

NA ŚWIECIE
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INSPIRACJE

coralove
lato 2018

Podróżuj
z pasją
TURCJA • GRECJA • HISZPANIA
BUŁGARIA • EGIPT
WAKACYJNE PLUSY
CORALOVEGO LATA
Szeroki wybór hoteli:
• ponad 800 hoteli All Inclusive,
• zróżnicowany standard hoteli od 2* do 5* deluxe,
• różne typy pokoi w tym rodzinne dla 2+2 i 2+3.
Różna długość wakacji i wybór lotniska:
• wakacje na dowolną liczbę dni np. 4, 7, 10, 12, 14,

Najlepszy
czas na
wakacyjny

PLAN

WAKACJE
na
10 dni

POLSKIE
ANIMACJE
DZIECKO

pobyt w hotelu

GRATIS

21 i wiele innych,
• pobyty weekendowe,
• wyloty z 10 lotnisk lokalnych.

Dzieciaki u nas rządzą!
• wiele hoteli, gdzie dziecko do 14 lat otrzymuje
pobyt GRATIS,

• duży wybór hoteli z aquaparkami,
• hotele z polską animacją dla dzieci i nastolatków,
• specjalne strefy zabaw dla dzieci z miniklubami,
placami zabaw, a nawet lunaparkami,

• na wybranych przelotach bagaż dla dzieci
do 2 lat GRATIS.

Spokój i bezpieczeństwo:
• optymalne ubezpieczenie podróży w cenie,

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

w tym od chorób przewlekłych,

• ubezpieczenie od rezygnacji,
• dodatkowe ubezpieczenia w zależności od potrzeb,
• całodobowa opieka polskojęzycznego rezydenta
na większości kierunków.

Komfort podróżowania w dodatkowych
pakietach:
• wybór miejsca w samolocie i odprawa bez kolejki
na wybranych przelotach,
• indywidualny transfer,
• niespodzianki i gratisy na specjalne okazje, np.
podróż poślubna, urodziny lub rocznica.

4
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RABAT
dla stałych
Klientów

3%

WAKACJE

à la carte
2w1

NOWOŚĆ

Nosi Cię? Nudzisz się
w jednym miejscu?
Wybierz z naszego
menu wakacje łączone.

ECJA
R
G
+
A
J
C
R
TU

PREMIERA
NAJwiększy wybór hoteli i terminów
NAJwiększe rabaty do 35%
NAJwięcej spokoju
Gwarancja stałej i najniższej ceny
Zaliczka 15%
Ubezpieczenie w cenie
Zmiana planu gratis
SPIESZ SIĘ, NAJLEPSZE OFERTY
KOŃCZĄ SIĘ NAJSZYBCIEJ!
Regulamin promocji na www.wezyrholidays.pl

coralove lato

• Dowolna liczba dni
w wybranym kraju.
• Transfer łodzią między
kierunkami.
• Wyloty w określone dni
z wybranych lotnisk.
TURCJA

BODRUM

GRECJA

+

KOS

O szczegóły pytaj w swoim biurze podróży.

5
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INSPIRACJE

All Inclusive
w podróżach

Odkrywamy, doznajemy, poznajemy, smakujemy
KULTURA

|

TANIEC

|

ROZRYWKA | TRADYCJA

All Inclusive – w podróżach jest cały świat! To zapach
przygody i smak życia, nowe znajomości, niespodziewane
doświadczenia, poznawanie i emocje. Podróże to powrót
do dzieciństwa, kiedy byliśmy odkrywcami!

O

twieranie się na inne kultury,
smakowanie i spełnianie
marzeń. Wakacje dają nam
nieograniczone bogactwo
i możliwości świata, który kusi nas
obietnicą wielkich doznań i stoi
przed nami otworem. Doceńmy
miejsca, czas i ludzi, z którymi się tu
spotkaliśmy. Wakacje są po prostu
All Inclusive, bo mają wszystko,
czego nam potrzeba. Zauważmy
to i skosztujmy świata!

nowić się, czego tak naprawdę oczekujemy od wakacji i co nas szczerze
interesuje. Jeśli w większości będziemy
leniuchować, skupmy się na komforcie,
jaki da nam hotel. Jeśli planujemy, że
większość czasu spędzimy zwiedzając
i wędrując, wybierzmy miejsce bliżej
miast i z dostępem do komunikacji.
Zaplanujmy czas na to, co kochamy
najbardziej, ale zostawmy też miejsce
na spontaniczność i niespodzianki.
Niech świat nas zaskoczy!

POZWÓLMY SIĘ ZASKOCZYĆ,
UWIEŚĆ I OCZAROWAĆ

POZNAJMY TEMPERAMENT

Gdzie? To pierwsze pytanie, które
pojawia się podczas „przedwakacyjnej
narady”, ale nie powinno być jedynym
i wbrew pozorom nie jest tym najważniejszym. Najpierw powinniśmy zasta-

Czasem kluczem do udanego urlopu
jest wybór miejsca, którego mieszkańcy odpowiadają nam temperamentem.
Jeżeli wolimy spokój, wybierzmy się do
pogodnych i uśmiechniętych Greków.
Oni nigdzie się nie spieszą, nie robią

Wakacje są
All Inclusive,
bo mają w sobie
cały świat. Zauważmy
to i skosztujmy
jego kolorów,
smaków,
zapachów!

Każdy nosi w sobie ciekawość
świata i otwartość na to, czym
potrafi nas zaskoczyć!
6

Każda przypadkiem
spotkana osoba,
każdy nowy smak i każde
nowe miejsce tworzą
naszą podróż pełną
wspomnień na lata.

CAŁY MÓJ,
lubię jak mnie
czaruje, gości,
zaskakuje,
i uwodzi.
Mój świat.
jąc niezwykłe miejsca w różnych
zakątkach krajów, nabieramy
przekonania, że świat opowiada
nam swoją historię.

DAJMY SIĘ ZAUROCZYĆ
NATURZE
Wystarczy trochę uwagi, zatrzymania, by dostrzec piękno gór,
lasów i rzek. Zachwycić się urokliwymi zatoczkami jak Zatoka
Wraku na Zakynthos. Zobaczyć
Dolinę Róż w Bułgarii. Przejść
kreteński Wąwóz Samaria lub
hiszpańską Samosierrę. Zajrzeć
do grot i jaskiń. Pospacerować
po bułgarskim Kamiennym Lesie.
Docenić to, jak różnie wyglądają
zachody tego samego słońca.

OTWÓRZMY GARŚĆ
Z MARZENIAMI
hałasu, cenią małe przyjemności,
uprzejmość i rodzinę. A może
będzie nam odpowiadać nieco
nieśmiała gościnność i serdeczność Bułgarów. Jeśli zaś stawiamy
na rozrywkę i lubimy unoszącą
się w powietrzu energię, lepszym
wyborem będzie ognista Hiszpania. Jej mieszkańcy uwielbiają
wielodniowe fiesty, zabawę,
muzykę i taniec. Kto zaś lubi
rwetes z odrobiną chaosu
świetnie odnajdzie się
w arabskim świecie Egiptu.

BĄDŹMY ŁOWCAMI
WRAŻEŃ
Wyzwania dla tropicieli śladów
dawnych czasów czekają
w każdym zakątku świata.
Wspaniałości starożytnej Grecji
z jej ekscytującymi mitami
i legendami, których powiew czuć
między antycznymi kolumnami.
Prawosławne chramy Bułgarii,
katolickie katedry Hiszpanii. Starożytny Egipt z wciąż nieodgadnionymi piramidami. To rarytasy dla
każdego łowcy wrażeń. Odkrywa-

Wiesz, że życie jest piękne, gdy
jednego dnia oglądasz Ziemię
z wysokości 11 tys. metrów
i zachód słońca w Afryce a
drugiego nurkujesz wśród raf
koralowych i całego bogactwa
Morza Czerwonego.
Dominika
coralove lato

Jedni z chęcią pospacerują
w stronę leżaka z książką,
na którą wciąż nie było czasu.
Inni będą szukać ekstremalnych
przeżyć. Zapiszą się na kurs
nurkowania, lekcje tańca lub rajd
po bezdrożach pustyni, by oddać
się wciąż odkładanym na później
marzeniom. To jest właśnie
w wakacjach najlepsze! Można
zrobić wreszcie to, na co miało
się ochotę już dawno, ale brakowało czasu lub odwagi.

KOCHAJMY, INSPIRUJMY
SIEBIE I INNYCH
Każda podróż jest też odkryciem
nas samych, własnych słabości, ale
i skrywanych możliwości. Wakacje
mogą być czasem refleksji, chwilą
zatrzymania się w codziennym
biegu, kluczem do zrozumienia,
akceptacji zmian, a może wręcz
potwierdzeniem własnego przekonania „tak, kocham siebie, kocham
życie!”, wszak to życie właśnie jest
naszą największą podróżą i od nas
zależy, jak będzie ona inspirująca
dla nas samych i dla innych.
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ZBLIŻENIA

Poznawanie przez
G R EC JA

|

B U ŁGA R I A

|

H I S Z PA N I A

|

EG I PT

Jedną z niewątpliwych atrakcji pobytu zagranicą, oprócz
oczywiście zwiedzania i plażowania, jest próbowanie
lokalnych smakołyków.

Grecja
Kuchnia naznaczona słońcem
W Grecji się nie jada, a biesiaduje. Mezedes to zimne i gorące przekąski,
przy których można siedzieć godzinami. Popularne są dolmadakia, czyli
ryż z rodzynkami i orzeszkami piniowymi zawinięty w liście winogron,
tzatziki – sos na bazie jogurtu z czosnkiem, ogórkiem i sokiem
z cytryny, taramosalata – pasta z solonej ikry dorsza oraz tartej bułki lub ziemniaków, smażony ser i pasta z bakłażanów, biała fasola
w sosie pomidorowym, pierożki z ciasta filo. Po przekąskach czas
na sałatki. Oprócz najsłynniejszej choriatiki z sera feta, oliwek
i świeżych warzyw, godna polecenia jest pantzaria, czyli buraki
w occie i oliwie. Znaną grecką zupą jest zupa cytrynowa – zawiesisty rosół zaciągnięty sosem cytrynowym, na który składają się jajka ubite z sokiem z cytryny, podawany z ryżem
i mięsem drobiowym. Jako danie główne najczęściej jada się
szaszłyki czyli souvlaki, grillowane żeberka jagnięce, duszoną
w pomidorach baraninę, smażone kalmary i ośmiornice
z grilla oraz kleftiko, czyli jagnięcinę z warzywami pieczoną
w pergaminie. Popularne są tu też dania jednogarnkowe: musaka, czyli zapiekanka z mięsa i bakłażanów pod beszamelem
oraz pastitsio z makaronu i mięsa – również pod beszamelem.

Hiszpania
Prosto, ale treściwie
Jedno z najpopularniejszych dań hiszpańskich to tapas, czyli
przystawki lub zakąski do kieliszka wina. Muszą być apetyczne
i wyraziste w smaku. Na upały nie ma nic lepszego niż chłodne gazpacho. Ciekawy smak ma jego biała odmiana – ajo blanco, którego
składniki uciera się z migdałami i dekoruje słodkimi winogronami.
Bardzo popularna jest kastylijska zupa czosnkowa. W jej skład wchodzą
głównie chleb, oliwa, czosnek, sól i szczypta papryki, ale praktycznie dodaje
się do niej wszystko, co mamy pod ręką. Podobnie jak cocido, jednogarnkowe
danie przygotowane z różnych gatunków mięs, kiełbasy, kapusty, strączków
i oczywiście czosnku. Dużą popularnością cieszy się paella, klasyczna potrawa
z ryżu gotowanego z szafranem z dodatkiem kawałków kurczaka, pikantnej kiełbasy, świeżej papryki, pomidorów i zielonego groszku. Oczywiście istnieje też „morska”
wersja tej potrawy – paella marinera, w której znajdziemy małże, krewetki i kalmary.
W menu Hiszpanów wysokie miejsce zajmuje także tortilla. To omlet z jajek, smażonych
ziemniaków, pomidorów, papryki, cebuli, pikantnej kiełbasy chorizo.
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smakowanie
Nie od dziś wiadomo, że aby poznać i zrozumieć daną kulturę,
powinniśmy otworzyć się na nowe smaki i doznania, odkrywać lokalne
produkty oraz tradycyjne dania kraju, w którym przebywamy. Poznajmy
wyjątkowe potrawy z Grecji, Egiptu, Bułgarii i Hiszpanii.

Bułgaria
Kraina papryki i pomidora

DZIECI CHĘTNIE
IE
SPRÓBUJĄ ŁADN
PODANYCH
WAKACYJNYCH
POTRAW!

Bułgarzy uwielbiają warzywa, a w szczególności: paprykę, pomidory, dynie, kabaczki, bakłażany, ziemniaki, fasolę i kukurydzę. Żaden Bułgar nie
zazna spokoju, dopóki nie przygotuje na zimę kilku słoików ljutenicy,
czyli pomidorowo-paprykowej pasty z dodatkiem cebuli, marchewki, ziół i czosnku. Pomidory i papryka dodawane są tu także do
pasty z pieczonego bakłażana. Najpopularniejszym bułgarskim
wypiekiem jest banica. Powstaje ona na bazie półfrancuskiego
ciasta kori, a jego smak zależy od dodatków. Są banice z mięsem mielonym, grzybami, rybami, owocami, warzywami czy też
serem. Banice jada się na śniadanie lub deser. Mocną stroną
kuchni bułgarskiej są sałatki, a wśród nich najpopularniejsza
sałatka szopska – mieszanka drobno pokrojonych pomidorów, ogórków, papryki i cebuli, polana sosem z wina i oleju
oraz posypana startym białym serem sirene, podobnym do
fety, ale delikatniejszym, bardziej kruchym i mniej słonym.
Wśród zup popularnością cieszy się trator, chłodnik na bazie
jogurtu lub zsiadłego mleka. Smaczny jest też gjuwecz, czyli
rodzaj zapiekanki. Do obsmażonych kawałków mięsa dodaje
się wino, sól, pieprz i majeranek. Całość zapieka się z włoszczyzną i pomidorami, a pod koniec dodaje ryż.

Egipt
W królestwie przypraw
Egipcjanie uwielbiają czosnek, cebulę oraz rośliny strączkowe
i wszelkiego rodzaju przyprawy, które chętnie i szczodrze dodają do
swoich potraw. Nawet na śniadanie je się tu placki z bobu ful. Niezwykle
popularna jest tahini – pasta z sezamu. Zmieszaną z czosnkiem i oliwą
podaje się do chleba, a zmiksowaną z bakłażanem – do sałat. Choć zupy
nie są w Egipcie zbyt popularne, na uwagę zasługuje zupa mluchija gotowana z liści egipskiego warzywa przypinającego szpinak, które dusi się
w rosole z kurczaka. Czasem dodaje się do niej pokruszone grzanki lub ryż.
Na danie główne najczęściej je się: kebab halla, czyli gulasz barani z kminkiem;
kofetę egipską – kotleciki z mielonego mięsa baraniego z przyprawami, pieczone na grillu; kushari, danie z ryżu, makaronu, soczewicy i cebuli polane ostrym
sosem pomidorowym lub czosnkowym; shoarmę – chlebek typu pita nadziewany
skrawkami marynowanej jagnięciny i sałatą, polany sosem sezamowym; szisz kebab
– grillowane mięso baranie, wątroba i cebula; falafel – smażone kulki ze zmiksowanej ciecierzycy lub bobu; torli – duszone warzywa podawane z jagnięciną lub wołowiną.

coralove lato
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Twoje filmowe
wakacje
G R EC JA

|

H I S Z PA N I A

|

B U ŁGA R I A

|

1.

EG I PT

Jedną z wakacyjnych atrakcji oprócz
plażowania, smakowitego jedzenia
i obcowania z zabytkami może być
również zwiedzanie miejsc, gdzie
kręcono znane i kultowe filmy.

Anthony Quinn
zakochał się
w krajobrazach
Rodos, gdzie kręcono
„Dzieła Navarony”.
Tamtejsza zatoczka
i plaża noszą
jego imię.

1. Korfu, rzeźba
z pałacu Sissi, który
był planem filmów
o Jamesie Bondzie
2.

Myrtos – plaża
z filmu „Kapitan
Corelli”

3.

Plenery filmu
„Vicky Christina
Barcelona”

4.

Cichy Cove na
Rodos – plan filmu
„Działa Navarony”

5. Kreta, plan filmu

„Grek Zorba”

6.

Santorini,
plan filmu „Lara Croft
Tomb Raider”
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eśli zestawimy słowa: film i Grecja, to
na pierwszym miejscu wymienimy
obraz „Grek Zorba” (1964). I słusznie!
Ten, będący apoteozą pięknego
życia, film w całości został nakręcony na
Krecie. Słynna scena, gdy grający Zorbę
Anthony Quinn tańczy sirtaki została
nakręcona na plaży w pobliżu maleńkiej
wtedy wioski Stavros na północy półwyspu
Akrotiri. Z Krety regularnie organizowane
są wycieczki na Santorini. A tam warto

skonfrontować zachwycające zdjęcia tej
wyspy pokazane filmach „Stowarzyszenie wędrujących dżinsów” i „Lara Croft
Tomb Raider: Kolebka życia” z o wiele
bardziej zachwycającą rzeczywistością.
Zaś na wyspie Rodos kręcono „Działa
Navarony”. Występujący w tym hicie
Anthony Quinn został uhonorowany przez
„rodaków” z Rodos własną zatoczką i plażą
swego imienia. Na Korfu nie omieszkajcie
zwiedzić rezydencji cesarzowej Sissi, gdzie

2. 3.
4. 5.

6.

kręcone były sceny do jednego z Bondów
– „Tylko dla twoich oczu”. Z Zakynthos
natomiast organizowane są wycieczki na
pobliską Kefalonię, którą rozsławił film
„Kapitan Corelli”. Jeśli go oglądaliście
zapamiętaliście z pewnością piękne plaże
tej wyspy – Antisamos i Myrtos – koniecznie trzeba zobaczyć na żywo. Podobnie jak
miasteczko Sami, gdzie na potrzeby filmu
przebudowano jego część tworząc filmową wioskę Argostoli. Miłośnicy Agenta

coralove lato

007 odnajdą też miejsca jego działalności
w Egipcie. Całkiem spory fragment obrazu
„Szpieg, który mnie kochał” dzieje się właśnie w kraju faraonów. Sceny te kręcono
m.in. w Karnaku, położonym nad Jesiorem
Nassera Abu Simbel, meczecie Ahmada Ibn
Tuluna w Kairze oraz Gayer-Anderson Muzeum również w Kirze. Jednym z wielkich
kinowych hitów filmowanych w Bułgarii
jest „Conan Barbarzyńca” z 2011 roku.
Kręcony głównie w bułgarskich górach

miał też lokację nad morzem, w uroczej
zatoczce Bolata niedaleko miejscowości Kawarna. Mało który film pokazuje
w tak dużej dawce uroki i atrakcje
miasta, w którym toczy się jego akcja.
Bez wątpienia do czołówki należy
jeden z najpopularniejszych obrazów
Woody’ego Allena „Vicky Cristina Barcelona”. Jeśli wybieracie się do miasta
naznaczonego geniuszem Gaudiego,
musicie koniecznie obejrzeć ten film,
w którym pojawiają się między inymi
Sagrada Familia, Casa Mila i Park Guell.
Wszystkie te miejsca i mnóstwo małych
uliczek z sympatycznymi knajpkami
zobaczycie również w obrazie „Smak
życia”, opowiadającym o życiu grupy
młodych cudzoziemców w Barcelonie.
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Gościnność od
G R EC JA

|

H I S Z PA N I A

|

B U ŁGA R I A

|

EG I PT

Gościnność to nie jedyna wspólna cecha
mieszkańców tych krajów, ale z pewnością
najbardziej rzucająca się w oczy i najmilsza
dla… odwiedzających ich gości.
GRECJA
Jednym z najważniejszych i najprzyjemniejszych aspektów greckiego stylu życia
są uczty wywodzące się z dionizyjskiej
tradycji. Określają je cztery ważne dla
każdego Greka słowa: jedz, pij, śpiewaj
i tańcz. Na takie imprezy (równie częste
w domach, jak i w knajpkach) miejscowi
bardzo chętnie zapraszają zagranicznych
gości, od przyjaciół po przypadkowych
turystów. Oprócz obfitości smakowitych
meze (ciepłe i zimne przekąski) i wina,
spotkacie się z przebogatą muzyczną
tradycją Grecji (od kontynentu poprzez
różnorodność kulturową wysp). Grecy
posiadają ogromny narodowy śpiewnik
rozciągnięty między mającymi kilkusetletnią tradycję utworami granymi
na tradycyjnych instrumentach aż
po otoczone wręcz kultem rebetiki,
czyli wielkomiejskie pieśni folkowe
z XX wieku. O ile tych piosenek możecie
jedynie posłuchać (ach ten język!), o tyle
bądźcie pewni, że gospodarze namówią
Was do wspólnego tańca. Najbardziej
charakterystycznymi wspólnymi tańcami
biesiadników są: tańczony jedynie przez
mężczyzn zembekiko znany dzięki jego
charakterystycznemu fragmentowi
z rozbijaniem o ziemię talerzy oraz sirtaki, bardziej znany jako taniec Zorby. Co
ciekawe powstał on dopiero w 1964 roku
na bazie innych tradycyjnych tańców. Ma
jednak jedną niezmienną zaletę: potrafi
zbliżyć gości i gospodarzy bardziej niż
niejeden kieliszek wina czy ouzo.

BUŁGARIA
Bułgarzy szczycą się swoją gościnnością
i życzliwością, a nawet wylewnością
wobec gości. Gdy trafisz do ich domu
w porze posiłków, nie ma sposobu byś
odmówił wspólnej biesiady. Ba, odmowa
taka traktowana jest wręcz jako afront.
Gość zwyczajowo powinien odwdzięczyć się drobnym prezentem, najlepiej
bukietem kwiatów lub słodyczami.
Bułgarskie biesiady potrafią trwać wiele
godzin. Miejscowi dumni są szczególnie
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GRECJA
Greckie uczty wywodzą
się z dionizyjskiej tradycji
świętowania,
a towarzyszą im radosne
śpiewy i tańce.

»

ze swych znanych na cały świat folkowych chórów kobiecych. Warto posłuchać tych nagrań nie tylko z grzeczności,
ale i dla przyjemności obcowania z tym
niezwykłym śpiewem. A co do rozmów… Warto pamiętać, że nasze kiwanie głową na „tak” w Bułgarii oznacza
„nie” i odwrotnie, co niejednokrotnie nieprzyzwyczajonego cudzoziemca może
wprawić w konsternację. Gościnność
nie jest jedynie domeną prywatnych
domów. W wielu knajpkach właściciele
potrafią przedłużyć czas otarcia nawet
o kilka godzin. A jeśli traficie na specjalny Bułgarski Wieczór, nie omieszkają
zaprezentować wielu miejscowych
atrakcji, z widowiskowym spacerem
po rozżarzonych węglach włącznie.

HISZPANIA
Jeśli jesteście w Hiszpanii, to możecie
być pewni, że w ciągu kilku dni traficie
na jakieś święto. A święto, obojętnie
w jakim rejonie tego zróżnicowanego
językowo i kulturowo kraju, to zawsze
okazja do wspólnej zabawy. A Hiszpanie
wręcz uwielbiają bawić się wspólnie.
Organizują niezliczone festyny i biesiady (nawet na kilkaset osób), gdzie
każdy gość – swój czy obcy – jest mile
widziany. Biesiady takie zaczynają się
zazwyczaj wieczorem i kończą późno
w nocy. Co ciekawe biorą w nich udział
także dzieci, traktowane przez biesiadników ze szczególną estymą. Podobnie jak
kobiety obdarzane co chwilę wachlarzem komplementów. Jednak miejscowi
panowie nigdy nie przekraczają granicy,
kiedy kobieta mogłaby poczuć się zagrożona. Dotyczy to zarówno Hiszpanek
jak i cudzoziemek. Generalnie Hiszpanie

BUŁGARIA
Bułgarzy chętnie
zapraszają gości do
wspólnego świętowania.
To bliskie naszemu
słowiańskiemu sercu
i polskiej gościnności.
Można czynnie
uczestniczyć nawet
w zbieraniu róż podczas
corocznego festiwalu.

»

HISZPANIA

traktują życie na luzie. Jeśli wpasujemy
się w ten ich styl życia, korzystając przy
tym z uroków bogatej kuchni i piwniczek, pobyt w tym kraju okaże się więcej
niż przyjemny.

EGIPT
Do relacji gospodarz – gość w Egipcie
przywiązuje się szczególną uwagę. Warto więc znać kilka podstawowych zasad.
Jeśli zostaniemy zaproszeni na ucztę czy
też zwykłą herbatkę, nie musimy się od
razu zgadzać. Jeśli jednak zaproszenie
zostanie ponowione kilkukrotnie, dobry
obyczaj nakazuje je przyjąć i w ramach
wdzięczności za zaproszenie pojawić się
z prezentem. Mile widziane są słodkie
wypieki lub drobne prezenty dla dzieci
gospodarzy. Alkohol jako prezent jest
oczywiście wykluczony. Pamiętajcie, aby

coralove lato

»

przed ucztą koniecznie umyć ręce,
a najlepszym i najbezpieczniejszym
tematem podczas biesiad jest rozmowa
o rodzinie. Nigdy też nie należy zaczynać
posiłku przed gospodarzem i zawsze
trzeba jeść prawą ręką. Chleba nie wolno
kroić nożem, tylko łamać i uważać, by
okruchy nie spadły na podłogę. Niezwykłym elementem egipskiej gościnności
jest wspólne palenie fajki wodnej, czyli
shishy, co jest gestem przyjaźni i otwartości. Podczas pobytu w Egipcie ważne jest
opanowanie sztuki wręczania bakszyszu,
czyli po naszemu napiwku. Mile widziany jest nawet najmniejszy bakszysz niż
jego brak. Kolejnym aspektem kultury
jest sztuka targowania. Jeśli okażecie się
dobrymi negocjatorami, zyskacie nie tylko satysfakcjnującą cenę, ale i szacunek
sprzedającego.

EGIPT

»

serca

Hiszpańskie koncerty
rozbudzają emocje,
więc warto brać
w nich udział przy
każdej nadarzającej
się okazji.

Niezwykłym
elementem
egipskiej
gościnności jest
wspólne palenie
fajki wodnej,
czyli shishy.
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10 miejsc

stworzonych dla zakochanych
Nie ma nic bardziej romantycznego dla pary
zakochanych niż spędzenie wspólnych chwil
w urokliwych zakątkach świata. Kolacja pod
gołym niebem w świetle gwiazd, spacery
o zachodzie słońca… Oto 10 wyjątkowych
miejsc, których nigdy nie zapomnicie.

05

01
02

Teruel Po średniowiecznych murach tego
miasta krąży nieszczęśliwa historia dwojga kochanków, których sarkofag można odwiedzić
w Teruel. Miasto urzeka gotycką architekturą
i ornamentami sztuki islamskiej.

03
04

Wyspa Chalki Urokliwą i romantyczną wysepką wartą
odwiedzenia jest Chalki – najmniejsza w archipelagu Dodekanez leży 6 kilometrów od Rodos. Krystaliczna woda, kameralne plaże, port z kolorowymi domami i małymi tawernami.

Nessebar Perła Morza Czarnego.
Otoczona zapachem olejków różanych
i cerkwiami. Wspaniałe miejsce na romantyczny spacer o zachodzie słońca, który można
zakończyć na wybrzeżu.

01

Zia na wyspie Kos to
urocze górskie miasteczko. Rozciąga się z niego
magnetyczny widok na
wyspę i okalające je wody.
Doskonałe miejsce na
romantyczną kolację na
tarasie jednej z licznych
tawern i obserwowanie
zachodzącego słońca.

03 05

02
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Agios Nikolaos To klimatyczne miasteczko znajduje się
na Krecie. W jego centrum leży jezioro, w którym według
mitów kąpieli zażywała bogini Afrodyta. Niesamowita
atmosfera miasteczka czyni z niego doskonałe miejsce
na romantyczną kolację i spacery.

04

06
Sozopol Najstarsze miasto nad wybrzeżem Morza Czarnego,
z uroczą starówką wyłożoną brukowanymi uliczkami
i kamienno-drewnianymi domami z XVIII i XIX w.,
które tworzą niepowtarzalną romantyczną atmosferę.

Park Guell Jedna
z wizytówek Barcelony
jest niecodziennym
miejscem na spacery
dla par. Można tu się
zagubić z uśmiechem na
twarzy i odnaleźć
z czułością. Barcelona
jest cudownym miastem
do odkrywania we dwoje.

07
08

Santorini to jedno z najpiękniejszych miejsc w Grecji.
Biel domków wykutych w skale kontrastuje z lazurowym
Morzem Egejskim, a błękitne kopuły kościołów położonych
na wierzchołku wygasłego wulkanu tworzą magiczny klimat.

Most Zakochanych Mówi się, że Zakynthos
to grecka wyspa zakochanych. Znajduje się tu
wyjątkowo urocza wysepka Cameo z Mostem
Zakochanych, który prowadzi do kameralnej
zatoczki z barem w skałach.
09
10
Luksor Powiew starożytności też może być
romantyczny! Wspólne zwiedzanie największego
muzeum świata znajdującego się na świeżym
powietrzu to niesamowite przeżycie, które
będziecie wspominać przez całe życie!

07 09

06
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DLA RODZIN

Mali
odkrywcy
P R Z YG O DA

|

ZA BAWA

|

C I E K AW E H I STO R I E

Wykorzystajmy naturalne u dzieci dążenie do poznawania
świata, by pokazać im piękno i bogactwo różnych kultur,
krain i mieszkających tam ludzi.

Spakujmy
dla dziecka mapę,
nie ma to jak
bycie przewodnikiem „zagubionych”
rodziców!

C

hociaż wciąż pokutuje opinia, że z maluchami nie ma co podróżować, ponieważ niewiele zapamiętają z tych wyjazdów,
to z rozmysłem róbmy odwrotnie. Warto zwiedzać świat z dziećmi
w każdym wieku, ponieważ to podtrzymuje w nich ciekawość,
buduje otwartość i niezwykle rozwija.

MALI OBYWATELE ŚWIATA
Wyrabiając maluchowi paszport lub dowód, wielu rodziców nie ukrywa
wzruszenia – wie, jak diametralnie różni się świat dziś od tego, w jakim
samemu przyszło mu dorastać. I to jest powód, dla którego powinniśmy
zabierać dzieciaki do innych krajów – by poznawały je, dotykając i smakując, a nie przeglądając zdjęcia w albumach oraz książkach. „Na dużej mapie
wiszącej na ścianie zaznaczamy miejsca, w których byliśmy z Tosią. Po wakacjach zawsze chwali się nowymi kropeczkami wszystkim osobom, które
nas odwiedzają” – opowiada Anna, mama 7-letniej Antoniny. Dziś podróże
nie są niedostępnym luksusem, więc budujmy w dzieciach poczucie, że
świat jest różnorodny, piękny i bogaty, a ono jest jego małym obywatelem.

ROZUMIEMY SIĘ BEZ SŁÓW
Wspólne zabawy z dziećmi z innych krajów uczą otwartości i tolerancji.
A także zmuszają do kreatywności, ponieważ w końcu w jakiś sposób
trzeba zapytać, czy ktoś ma ochotę na wspólną zabawę lub ustalić jej
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zasady. Z pomocą zawsze pospieszą dorośli, jednak
przychodzi moment, gdy już nie są potrzebni. Dzieci
świetnie sobie radzą, potrafią porozumieć się bez słów
i czerpać radość ze spędzania czasu z koleżankami
i kolegami, których imiona nie brzmią tak jak znajomych z przedszkola lub szkoły. „Maciek poznał chłopca
z Litwy, który miał na imię Antanas. Mimo, że łatwe
imię, to i tak przerobił je na Antkas. Będziemy to wspominać latami” – mówi z uśmiechem Agnieszka, mama
4-letniego przedszkolaka.

AJSKRIM I ORANDŻ POPROSZĘ
Podróże to sposób na naukę języka. Zapamiętanie
dosłownie kilku słów, które pozwolą dziecku na samodzielność, to dla niego niesamowita sprawa! „Kuba
już pierwszego dnia chodził od śniadania i powtarzał
pod nosem ‘ajskrim’, by po południu iść do baru i samodzielnie poprosić o deser. Był bardzo z siebie dumny!”
– wspomina Marta, mama zerówkowicza. Wykorzystujmy tę okazję, by nauczyć kilku zwrotów, dzięki którym
dzieci mogą o coś poprosić, podziękować. Lub też
zapytać kolegę, ile ma lat i skąd przyjechał.

Niech
odkrywają świat
po swojemu
i spełniają małe
wielkie
marzenia!

Warto, by dziecko próbowało robić
zdjęcia, zainteresuje się bardziej
tym co ogląda, a jakie będzie potem dumne, że samo je zrobiło!
HISTORIA STAJE SIĘ BAJKĄ
To nieprawda, że zwiedzanie musi być nudne.
Dzieci nie są zainteresowane faktami, zdecydowanie bardziej wolą fascynujące opowieści.
A tak podana historia na pewno zapadnie im
w pamięć! Oglądając słynny pałac w Knossos
na Krecie, opowiedzmy historię króla Minosa,
groźnego Minotaura, dzielnego Tezeusza i zapobiegliwej Ariadny. „Chłopców tak pochłonęła opowieść o koniu trojańskim, że dawno tak
długo mnie nie słuchali!” – śmieje się Zbyszek,
tata Stasia i Jasia, 5-letnich bliźniaków. Wciągająca opowieść plus niesamowite zabytki
– nie ma skuteczniejszej lekcji historii.

TATUŚ, NIE DAM RADY!
„Oczywiście, że dasz radę, synku! – opowiada
Daniel, tata 6-latka. – Robiłem kilka prób, żeby
nauczyć go pływać, ale nie wierzył we własne
siły, nie cisnąłem, czekałem na dobry moment.
I oto baseny, zjeżdżalnie, słońce. Szaleństwo,
wściekanie, wzajemne bicie rekordów w wodzie i mój syn nawet się nie zorientował, że
właśnie nauczył się pływać! Ale nie to było
najważniejsze. Dzięki temu uwierzył w siebie
i w to, że warto próbować. Nabrał wtedy takiej
pewności siebie i stał się bardziej samodzielny,
że już sam chodził do baru po sok a nawet
po swoje ukochane tureckie gozleme. Taki
mój dorosły synek”.

Wakacyjne podróże z dziećmi to budowanie w nich wiary i pewności
siebie, nauka samodzielności a przy tym otwartości i pokonywania
nieśmiałości przed rówieśnikami, którzy przecież „inaczej” mówią.
A letnie przyjaźnie mogą pozostać na zawsze, kto wie?

ON JEST WIELKI TEN WIELBŁĄD!
Wyjazdy to jedyna okazja, by dziecko zobaczyło na własne oczy, skąd się biorą banany
w dziale z owocami w najbliższym markecie.
Jak wygląda drzewko pomarańczowe i czy
palmy są podobne do tych z kolorowanki. To
też możliwość spotkania ciekawych zwierząt.
Podróż na wielbłądzie, zabawy z delfinami,
a może przejażdżka na osiołku. „Gdy Zosia
zobaczyła wielbłąda, to aż krzyknęła ‘Mamo,
on jest naprawdę wielki!’. Na zdjęciach nigdy
nie zrobił na niej takiego wrażenia, a przed
wyjazdem oglądaliśmy ich wiele” – przyznaje
Edyta, mama czterolatki.

coralove lato
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Jak przygotować
rodzinę do wyjazdu?
P R Z YG OTOWA N I A

|

P O D RÓŻ

|

D O KU M E N T Y

Chcąc spędzić przyjemnie wakacje, trzeba się do nich przygotować. Na urlop
czekamy przecież cały rok, więc nie warto, by coś go nam zepsuło. Tym bardziej
jeżeli przed nami pierwszy wymarzony rodzinny wypad do dalekiego kraju.

PRZEPIS NA UDANE
WAKACJE
SKŁADNIKI:
• Całe morze wody
• Masa złocistego piasku
• Minimum 12 godzin słońca dziennie
• 100% wygody All Inclusive
• Duża dawka Aquafunu
• Całe mnóstwo basenów i zjeżdżalni
• Niezliczony wybór hoteli
• Szczypta fantazji
• Co najmniej 1 tydzień urlopu

SPOSÓB WYKONANIA:
Wszystko razem umiejętnie wymieszać
w temperaturze ok 30o C, doprawić
dużą dawką humoru i utrwalić
na fotografiach, w razie niedosytu
urlop przedłużyć.

EFEKT WOW gwarantowany!
ZADBAJMY O DOKUMENTY
Nie wszędzie pojedziemy, trzymając w ręku dowód osobisty. Czasem konieczny jest też paszport. Sprawdźmy, czy posiadane przez nas dokumenty
są ważne. Do bagażu podręcznego zapakujmy też vouchery i bilety, które
otrzymamy od organizatora naszego wypoczynku. Niezwykle ważne jest zabranie dokumentów dotyczących ubezpieczenia

POZNAJMY KRAJ, KTÓRY CHCEMY
ODWIEDZIĆ
Dowiedzmy się przede wszystkim, jaki panuje
klimat w rejonie, do którego się wybieramy.
A także jakiej możemy spodziewać się pogody.
Czy istnieje ryzyko zachorowania na choroby
lokalne i jak je zmniejszyć? Oprócz aspektów
związanych ze zdrowiem dobrze jest też poznać
zwyczaje panujące w danym kraju, by uniknąć
niezręcznych sytuacji.

CO KONIECZNIE WRZUCIĆ
DO WALIZKI?
Dostosujmy garderobę do panujących w odwiedzanym
kraju warunków atmosferycznych. Nie może oczywiście
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zabraknąć ulubionej gry, książki, przytulanki. I przede
wszystkim stroju oraz akcesoriów na basen. Zadbajmy
o ochronę przed słońcem oraz podręczną apteczkę.

BAGAŻ PODRĘCZNY
Oprócz dokumentów wrzućmy
do niego książeczkę, audiobook
i kolorowankę dla malucha.
Zabierzmy kocyk lub szal,
którym będziemy mogli
okryć dzieci, ponieważ
w samolotach działa klimatyzacja i bywa chłodno.

Letnia garderoba
powinna być miękka,
miła w dotyku,
przewiewna i luźna.
Ale… minidisco to nieodzowna część wakacyjnego wieczoru i mała dama musi
wyglądać jak prawdziwa dama ;-)

Lato i emocje

Czyli ważne sprawy nastolatków
P I E RW S ZA M I ŁO Ś Ć

|

WA K AC YJ N E ZAU RO C Z E N I E

|

S ŁO N EC Z N E P R Z YJA Ź N I E

Z nastolatkami na wakacjach jest zupełnie inaczej niż z kilkulatkami.
Wiele rzeczy ogarniają już sami i nie szukają naszego wsparcia podczas
pakowania walizki. Potrzebują czegoś zupełnie innego.

N

astolatki to istoty emocjonalne – szybko przechodzą ze smutku,
znudzenia w euforię lub radość. I w ten sposób przeżywają
również nowe znajomości, przyjaźnie lub zauroczenia.

plany – sami odbieracie sobie możliwość reagowania
w sytuacji niebezpiecznej.

WAKACYJNE PRZYJAŹNIE

Ale to nie znaczy, że nowe sympatie i przyjaciele znikają z tej planety! Nikt nie lubi rozstań. Zawsze towarzyszy
temu smutek i rozdarcie. Chciałoby się zatrzymać czas,
a on nie słucha. Wspomnienia są jednak tym, co mamy
najpiękniejszego i nikt nie może nam ich zabrać. Wakacyjne przyjaźnie i miłości będą żyły w opowieściach,
zdjęciach, filmach i… sercach.
Rada dla nastolatków: Pomyślcie, że rodzice mieli
gorzej. Nie było Facebooka, Instagrama, Snapchata…
Jesteście w szczęśliwej sytuacji! Utrzymujcie kontakt
z osobą, która zdobyła wasze serce.
Rada dla rodziców: Pozwólcie przeżyć smutek
rozstania w spokoju i bez docinków. Rozmawiajcie
o emocjach i bądźcie obecni.

Może się okazać, że właśnie tam, gdzie zabrali nas rodzice, poznamy
bratnią duszę, z którą przegadamy godziny, siedząc na leżakach przy
basenie. Perspektywa wspólnych aktywności, możliwość szlifowania
języka, zabawne sytuacje i wieczory przetańczone przy ulubionej
muzie – to buduje wakacyjną przyjaźń.
Rada dla nastolatków: Nie znikajcie z nowymi znajomymi. Zawsze informujcie rodziców o swoich planach. Starajcie się odpowiedzialnie dobierać
sobie rozrywki. Mówcie rodzicom o znajomościach z osobami spoza hotelu.
Rada dla rodziców: Zainteresujcie się tym, jak wasze nastolatki spędzają czas. Zachęcajcie do przełamania nieśmiałości, ale nie zawierajcie
znajomości za nich, bo tylko ich zniechęcicie!

TO WŁAŚNIE MIŁOŚĆ!
A jeśli na czyjś widok serce zacznie walić jak oszalałe? Jeżeli te spojrzenia coś znaczą? Na wakacjach trzeba być gotowym na wszystko
– nawet na miłość! Zauroczenie przychodzi nagle i wtedy już nic nie ma
znaczenia. Chwile spędzone razem, nieśmiałe uśmiechy oraz miłe słowa
– tylko one się liczą. Poznaliśmy przecież najbardziej fascynującą osobę
na świecie i czujemy się szczęśliwi!
Rada dla nastolatków: Rozmawiajcie otwarcie z rodzicami na temat tego, jak i z kim chcecie spędzać czas. Nie planujcie sami wypadów
we dwoje poza hotel.
Rada dla rodziców: Traktujcie zauroczenie nastolatków z powagą.
Jeżeli będziecie uszczypliwi, nie liczcie na to, że dziecko zdradzi swoje

coralove lato

CZAS WRACAĆ DO DOMU...

HOTELE Z ANIMACJĄ
DLA NASTOLATKÓW
BUŁGARIA: Sol Luna Bay

•

GRECJA: Creta Maris Beach Resort Georgioupolis
Resort Imperial Belvedere Royal Belvedere
Akti Beach Zorbas Beach Kos

•

•

•

•
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Poznaj 5 sekretów
rodzinnych wakacji
T U RC JA

|

B U ŁGA R I A

|

G R EC JA

|

H I S Z PA N I A

|

EG I PT

Słońce, woda, plaża, zamki z piasku. Radość
dzieciaków, które są w swoim żywiole, spokój
rodziców bacznie obserwujących pociechy
spod parasola. Wakacyjna idylla!

Rodzinne wakacje na pięknych plażach
i beztroska zabawa w ciepłym morzu
– najlepszy relaks dla wszystkich.
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SEKRET

HOTELE
FAMILY

TU NA PIERWSZYM
MIEJSCU JEST
RODZINA
I JEJ KOMFORT!
To, czego potrzebujecie, możecie mieć
w jednym miejscu! Rozbudowane hotele położone wśród zieleni – z basenami,
brodzikami, aquaparkami, lunaparkami, placami zabaw i szeroką ofertą
sportową oraz animacyjną.

DOBRE POŁOŻENIE HOTELU

• Najczęściej przy plaży z łagodnym
•
•
•
•

zejściem do morza i ścieżką ułatwiającą
poruszanie się wózkiem.
W zielonych ogrodach z drzewami
dającymi cień.
Najczęściej na płaskim terenie,
bez wielu schodów, z podjazdami
dla wózków.
Rożne rodzaje budynków: niskie w stylu
wakacyjnej wioski lub wyższe budynki
główne z udogodnieniami.
W spokojnych, spacerowych okolicach,
z dala od centrum miasta i dyskotek,
ale z dostępem do transportu oraz
lokalnych centrów handlowych,
usługowych i rozrywkowych.

AQUAPARKI I LUNAPARKI
Dla dzieci to największa atrakcja wakacji.
Kilkulatki i nastolatki zachwycą się hotelem
z dużym basenem i wieloma zjeżdżalniami. Dla młodszych dzieci hotele oferują
brodziki z mniejszymi zjeżdżalniami
i kolorowymi atrakcjami. Zazwyczaj
są one częściowo zadaszone.

dzieci czeka swoisty KIDS World
ze zjeżdżalniami, huśtawkami, ścianką
wspinaczkową, a nawet parkiem linowym
lub karuzelą. Często są to częściowo zacienione miejsca z bezpieczną dla dziecięcych kolan „gumową podłogą”.

RÓŻNORODNOŚĆ POKOI

• Pokoje standardowe 2+1 lub 2+2, wszystkie łóżka w jednym pomieszczeniu.
• Pokoje rodzinne 2+2 z salonem i sypialnią.
• Apartamenty dla rodzin z 3 i więcej
•
•

dzieci (a nawet z dziadkami) to głównie
2 lub 3 pomieszczenia.
Warto wykupić pokój z widokiem na
morze, bo kiedy dzieci smacznie śpią,
można upajać się urokliwym zachodem
słońca obserwowanym z balkonu.
Mając starsze dzieci, można pokusić się
o wykupienie pokoju z bezpośrednim
zejściem do basenu lub z prywatnym
basenem.

ATRAKCJE DLA AKTYWNYCH
Hotele rodzinne proponują również
bogatą 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 taniec
lub fitness. Możliwości jest tu naprawdę
wiele i wszystko zależy od chęci!

Hotele Family to dobre
wspomnienia
z wakacji.

PRZYDATNE W HOTELU

BEZPIECZNY PLAC ZABAW
Można na niego liczyć w większości
dobrych hoteli, a w tych najlepszych na

coralove lato

Hotele przychodzą również z pomocą
rodzicom niemowląt. W razie potrzeby
można wypożyczyć dla dziecka łóżeczko,
kojec, wózek, wanienkę, nocnik, a nawet
podgrzewacz do butelek. Jeśli czegoś
nagle zabraknie, w hotelowym markecie
dostępne są pampersy lub słoiczki
z obiadami (czasem są to lokalne smaki).
W wielu hotelach możliwe jest zamówienie opiekunki do dzieci oraz wizyty
lekarskiej (dodatkowa opłata).
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SEKRET

PRZEKONAJ DZIECKO,
BY SMAKOWAŁO WAKACJE

ALL
INCLUSIVE

WYGODNIE, PYSZNIE
I CORAZ CZĘŚCIEJ
24 GODZ. NA DOBĘ!
ROZSMAKUJ SIĘ
W WAKACYJNYCH
SPECJAŁACH!
Możliwość poznawania lokalnych
specjałów i obecność w menu kontynentalnych posiłków – to najlepsze
rozwiązanie dla rodzin z dziećmi.

A NA CO MASZ OCHOTĘ?
W większości hoteli Family dostępne jest
wyżywienie All Inclusive. To atrakcyjna
i doceniana przez rodziców opcja nie
tylko ze względów finansowych, ale też
z powodu wygody. Bo jakże przyjemnie
nie musieć martwić się o kolejne lody,
soczek lub kawałek pizzy – wszystko jest
w zasięgu ręki, również tej malutkiej.
Posiłki podawane są najczęściej w wygodnej formie „otwartego bufetu”.
Nielimitowane napoje bezalkoholowe,
a dla rodziców też wybrane lokalne alkohole.
Kąciki z menu dziecięcym (również
w jęz. polskim) przygotowanym zgodnie
z zasadami prawidłowego żywienia.
Lody – obowiązkowo w menu!

•
•
•
•

JA SAM!
Na wakacjach All Inclusive dzieci często
czują się dumne z tego, że są samodzielne
i niezależne. Same nakładają spaghetti,
idą po sok lub lody. Może warto wykorzystać to poczucie ,,dorosłości’’ i zmotywować dziecko, by samo wybrało nowe dla
niego potrawy regionalne?
„Jesteś tutaj taki dorosły i samodzielny,
jestem z Ciebie bardzo dumny, to może
nałożysz sobie coś nowego?”

AKTYWNE ALL INCLUSIVE
Warto pamiętać, że w All Inclusive to nie
tylko wyżywienie i napoje. To również
wiele atrakcji dodatkowych, w tym
sportowych, np. bilard, tenis, rzutki.
Na terenie hotelu można wypożyczyć
także sprzęt sportowy, oczywiście w miarę
dostępności. W minikubie spełniają się
dziecięce marzenia, bo kto nie chciałby
być KRÓLEWNĄ albo GWIAZDĄ POP.
A wieczorem obowiązkowo minidisco!
I można zabrać ze sobą rodziców!
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ATRAKCJE
CENOWE

W TROSCE
O RODZINNY BUDŻET
Propozycje dla rodzin nie dotyczą tylko
atrakcji, ale również cen pobytu.

•

Pobyt dziecka w hotelu All Inclusive
GRATIS – w większości hoteli rodzinnych
nawet dwoje dzieci do 14 lat otrzymuje
pobyt w opcji All Inclusive gratis.
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,
rodzice wnoszą tylko opłatę
stałą w wys. od 100 zł.
Ubezpieczenie rodziny
w cenie – standardowe
i od chorób przewlekłych.

SEKRET

W PODRÓŻY
KOMFORT JEST OK!

Podróż do wybranego wakacyjnego
hotelu może być wygodna i przyjemna.

• Latamy z lotnisk lokalnych w Polsce.
• Proponujemy rożne długości pobytów
•

•
•
•
•

•

wakacyjnych, nie tylko 7- lub 14-dniowe, ale
również na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 dni.
Możliwy jest też jeszcze dłuższy wyjazd.
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 – podróż 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 lat, możesz zabrać
bagaż o wadze 10 kg GRATIS!
Wybór miejsca w samolocie i szybsza odprawa bagażowa (oferta premium).

•

•

Nie ma focha!

jest radocha
IE
DAMY I ROŻN
RÓŻNIE WYGLĄOCIMY TAK SAMO!
PS
MÓWIMY, ALE

Pamiętaj!
Odbierz swój paszport
i dyplom małego
odkrywcy!

POLSKIE ANIMACJE
DZIECI SIĘ BAWIĄ, A RODZICE
MAJĄ CHWILĘ DLA SIEBIE!
Podróżowanie rozbudza w dzieciach ciekawość
świata i chęć poznawania.

PRZESZKOLENI,
POLSCY ANIMATORZY
W naszych hotelach Family czekają na
dzieci czekają nie tylko niezliczone atrakcje,
ale i polscy animatorzy, którzy:
zainspirują do poznawania małego,
wielkiego, dziecięcego świata,
zapewnią bezpieczeństwo,
zniwelują blokadę językową,
zorganizują czas tak, by każdy dzień był
pełen nowych, ekscytujących wrażeń,
zatroszczą się jak ktoś naprawdę bliski.

•
•
•
•
•
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DZIECIAKI TU RZĄDZĄ!

PRZERWA DLA RODZICÓW

Każde dziecko znajdzie tu coś dla siebie:
poszukiwanie pirackich skarbów,
czarna stopa, czyli indiańska energia,
dzień Neptuna – króla mórz i oceanów,
olimpiada sportowa w wodzie i na piasku,
rysowanie i malowanie czym się da
tworzenie wakacyjnych pamiątek,
minikino – również bajki po polsku,
show i minidisco obowiązkowo!

Dzieci mają dobrze zorganizowaną i bezpieczną
zabawę pod okiem polskich animatorów,
a rodzice mogą w tym czasie złapać trochę
oddechu i realizować własne, urlopowe
zachcianki i beztrosko leniuchować.

•
•
•
•
•
•
•
•

MAŁY WIELKI ŚWIAT DZIECKA
Z POLSKIM ANIMATOREM

od 21.04 do 30.09.2018*

NA DZIECIAKI CZEKAJĄ FILMY, KSIĄŻKI,
GRY PLANSZOWE – I TO WSZYSTKO PO POLSKU!

HOTELE RODZINNE
Z POLSKĄ ANIMACJĄ
TURCJA

• Eftalia Aqua 5* • Eftalia Marin 5* • Eftalia Ocean 5* • Eftalia Splash 5*
• Eftalia Village 5* • Utopia World Deluxe 5* • Quattro Beach Spa & Resort 5*
• Club Dem Resort 5* • Otium Eco Club 5* • Otium Hotel Seven Seas 5*
• Otium Hotel Life 5* • Xanadu Resort 5* • Sherwood Exclusive Kemer 5*
• Bodrum Holiday 5* • Yasmin Bodrum 5* • Petunya Beach 4*
BUŁGARIA

• Royal Park Elenite 4* • Andalucia Elenite 4*• Atrium Beach Elenite 4*
• Villas Elenite 4* • Kotva 4*
HISZPANIA

• Gran Garbi Mar 4* • Gran Garbi 4* • Garbi Park Lloret 4*
GRECJA

• Sunshine Crete Beach 5* • Sunshine Crete Village 4* • Dodeca Sea Resort 4*
Terminy animacji, programy animacji oraz funkcjonowanie klubów różni sie w zależności od hotelu, prosimy sprawdzić przy opisie hoteli. Kiedy dziecko przebywa w miniklubie przynajmniej
jeden rodzic/opiekun dziecka musi być dostępny w hotelu. Dzieci poniżej 4 lat mogą przebywać w miniklubie tylko pod opieka rodzica/opiekuna. W zależności od hotelu infrastruktura,
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

coralove lato
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À LA CARTE

Twój wybór

mało musisz dużo możesz
Tradycyjne tygodniowe pobyty w popularnych hotelach to
wciąż ulubiony sposób wypoczynku. Ale nie dla wszystkich.
Dlatego wzbogacamy ofertę dla Gości, którzy chcą
dopasować wakacje do swoich indywidualnych preferencji
spędzania czasu.

1. Turcja i Grecja w czasie jednych wakacji
Teraz możesz połączyć pobyt w Turcji i Grecji
w jedne wakacje. Spędź kilka dni w Turcji Bodrum
i kilka w Grecji na pięknej wyspie Kos. Z jednego
do drugiego kraju popłyniesz katamaranem co jest
niewątpliwie kolejną wakacyjną atrakcją.
01
02
2. Wakacje bez barier
Mamy wiele hoteli gotowych na przyjęcie niepełnosprawnych
gości i umożliwienie im komfortowego oraz bezpiecznego urlopu
poprzez odpowiednią infrastrukturę. Osoby niepełnosprawne mają
też szereg udogodnień podczas lotu samolotem.
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3. Dwa hotele w czasie jednego pobytu
Tak wiele hoteli do wyboru, że nie wiesz na co się zdecydować? Twoja
rodzina chce szaleństwa, rozrywki i animacji a Tobie marzy się wyciszenie w kameralnym miejscu? Wybierz jedno i drugie, kilka dni tu i kilka
dni tam, wszyscy będą mieli to, czego szukają w wakacjach.
Oferta dotyczy łączenia hoteli w ramach kierunku lub regionu
w zależności od kraju wakacji.
03
04
4. Urlop w klasie deluxe
Od życia i od wakacji oczekujesz, by Cię rozpieszczało? W każdym
kurorcie znajdziesz luksusowy hotel, z prywatnym basenem, concierge,
z intymnymi altanami a nawet ze śniadaniem do łóżka. Możesz też skorzystać z dodatkowego, prywatnego transferu do i z hotelu na lotnisko.

Carte 1

Carte 3

2 kraje 1 wakacje

2 hotele 1 wakacje

Carte 2

Carte 4

Wakacje bez barier

W klasie deluxe

WAKACJE

à la carte

Nosi Cię? Nudzisz się w jednym miejscu?
A może masz specjalne życzenia? Wybierz z naszej carty
własny zestaw wakacyjny.
07

05
06

5. Podróż poślubna
To dla każdego wielka rzecz! Wybierając ofertę poinformujcie nas, że
to taka ważna podróż. Doradzimy odpowiedni hotel, przygotujemy
udogodnienia a nawet niespodzianki. Dajcie nam się zaskoczyć
i cieszcie się sobą w pięknym miejscu.

6. Wakacje na 10 i 11 dni
Koniec z dylematem 7 dni za krótko a 14 za długo! Masz teraz
duży wybór na ile dni chcesz lecieć na wakacje. Wyloty mamy kilka razy
w tygodniu, z 10 lotnisk więc możesz wybrać sobie prawie dowolną
kombinację, wśród nich najpopularniejsze pobyty 10 i 11 dniowe, jak
to mówią nasi Goście ,,takie akurat’’. Możesz też polecieć na 4 czy 5 dni,
masz wybór, dopasuj wakacje do siebie.

7. Wyskoczyć na weekend na kolację, żaglówkę
czy spacer w Barcelonie?
Czemu nie! Masz teraz wiele możliwości, by wylecieć na gorący weekend z gwarancją pogody i barem all Inclusive. Może to być typowy
weekend od piątku do niedzieli, ale możesz też go przedłużyć. Co powiesz na wylot w czwartek, a powrót w niedzielę? Albo wylot w piątek
powrót w poniedziałek? To idealny pomysł dla tych, którzy już mają za
sobą dłuższe wakacje, ale wciąż im mało, ale i dla pracusiów i tych, którzy nie mają zbyt dużo urlopu. Nasza oferta jest bardzo bogata, dlatego
weekendowy wyjazd można potraktować jako wypad na rejs katamaranem czy zwyczajnie zaskoczyć ukochaną proponując ,,zabieram Cię
na kolację’’ z widokiem na zachód słońca nad Morzem Śródziemnym
lub w samym sercu Barcelony?

Carte 5

Carte 7

Podróż poślubna

Weekendowy wypad

Carte 6

Wakacje na 10 dni

MASZ WYBÓR!

WAKACJE NA 4,

5, 7, 9,
10, 11, 14 DNI

Masz ochotę na inne, specjalne danie wakacyjne?
Daj nam znać, postaramy się przygotować.

coralove lato
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Podróżujesz
własnymi
ścieżkami?
Nie lubisz ograniczeń?
TWÓJ
ŚWIAT | WYBÓR | WOLNOŚĆ

ZAKUPY W LONDYNIE

SPOTKANIE BIZNESOWE

RELAKS NAD WODĄ

EMOCJE SPORTOWE W HISZPANII

WIZYTA W RZYMIE

HOTEL | PRZELOT | TRANSFER
Wszystko w jednym miejscu!
150 000 hoteli na całym świecie i ponad 250 linii lotniczych!
Wybierz hotel, dopasuj przelot, transfer i leć na wymarzone wakacje.

WEEKEND W PARYŻU

24
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Sprawdź na:
www.wezyrholidays.pl

INSPIRACJE

Zapamiętasz

to miejsce na zawsze!

RÓŻANE SPECJAŁY

»
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Najsłynniejszą doliną w Bułgarii
jest Dolina Róż. To właśnie
stąd pochodzi znany na całym
świecie olejek różany używany
do produkcji najdroższych paryskich perfum – między innymi
Chanel 19 i Chanel 5. Będąc
w Bułgarii, warto więc zaopatrzyć się w olejek bądź produkty,
które go zawierają. A kupić
można dosłownie wszystko.
Począwszy od samego olejku,
poprzez kremy, toniki, balsamy,
perfumy, ciasteczka, pachnące
saszetki, wkładki do butów oraz
alkohole, konfitury i miody na
bazie róży. Wybór jest ogromny
i na pewno bez róży z Bułgarii
nie wyjedziemy.

Olejek różany
to duma
Bułgarów.
Produkty
z jego
dodatkiem
są najlepszą
pamiątką
z tego kraju.

Właściwości
prozdrowotne
i kosmetyczne oliwy
z oliwek
są nie do
przecenienia!

KOSMETYKI Z OLIWY

» Wytwarzane są niemalże

w 100 proc. z tego surowca.
A że Grecja słynie z oliwy najwyższej jakości, to i oferowane
w sklepach mydełka, masła
do ciała, kremy przeciwzmarszczkowe i inne produkty
są niepowtarzalne. Naturalne,
ekologiczne i antyalergiczne
kosmetyki świetnie nawilżają,
oczyszczają i odmładzają skórę.
Są wzbogacane o naturalne
wyciągi z roślin – pomarańczy, płatków róż, lawendy,
arganowca. Z rozdrobnionych
pestek lokalni przedsiębiorcy
produkują wyjątkowe
oliwkowe peelingi.

ORZESZKI W MIODZIE
przysmak łączy w jednym
» Ten
wyjątkowe greckie przysmaki.
Pierwszy to miód, który pszczoły
produkują z typowych dla Grecji
roślin – bujnie kwitnących kwiatów kasztanowca, pomarańczy,
tymianku, jodły i wielu innych.
Drugi to świeże, niekonserwowane chemicznie pistacje
i orzechy pinii. Ze względu na ich
wysokie ceny w Polsce uchodzą
wśród amatorów gotowania
za wyjątkową „zdobycz”. Zatopione w miodzie są przysmakiem, który łatwo przewieźć
i przechowywać przez
bardzo długi czas.

Pamiątki z wakacji, to bardzo ważna rzecz. Bo kiedy wrócimy do domu, do pracy,
do codzienności przypominają nam przeżyte radosne chwile na plaży, z najbliższymi, w doskonałym stanie ducha. Neuropsychologowie tłumaczą, że kiedy bierzemy
pamiątkę w ręce, w naszych mózgach uaktywniają się struktury odpowiedzialne za
zapamiętywanie obrazów, nastrojów, zapachów, smaków. Dzięki temu w ciągu ułamka sekundy odbywamy emocjonalną podróż w miejsce, skąd ta pamiątka pochodzi.

BUTY DO FLAMENCO

» To wyjątkowa pamiątka, którą można

używać również na wieczorne wyjścia.
Zawsze eleganckie i na czasie. Buty do
tańca są zabudowane, dosyć twarde,
mają mocną podeszwę oraz szeroki
stabilny obcas o wysokości 3-5 cm. Obcas
i czubek podeszwy podbite są malutkimi
gwoździami, by łatwiej było wystukiwać
dźwięki zapateado, czyli stepów. Koszt
dobrej jakości butów to co najmniej
300 zł. Do tego przyda się jeszcze
koronkowy wachlarz, chusta i tradycyjny
grzebień do włosów, no i płyta z oryginalną muzyką Cyganów andaluzyjskich.

coralove lato

PAPIRUSY I FIGURKI

» Najchętniej kupowaną pamiątką
w Egipcie jest papirus. Trzeba
jednak pamiętać, że to, co
najczęściej jest nam oferowane
to produkt wykonany z liści
bananowca, który jest dużo
bardziej podatny na uszkodzenia. Może więc zamiast
„oszukanego” papirusu warto
zainwestować w figurkę Sfinksa,
Nefretete, piramid czy małych
skarabeuszy. Najczęściej są
one wykonane z bazaltu, który
występuje w kolorach: czarnym,
szarym, zielonym lub alabastru.
Nie są też przesadnie drogie.
Myśląc o pamiątkach z Egiptu
należy pamiętać, że obowiązuje
tu surowy zakaz wywożenie
koralowca, kamieni i muszelek
pochodzących z morza, nawet
tych znalezionych na plaży.

Papirus
nie musi
być jedyną egipską
pamiątką.

Być
w Barcelonie
i nie zakupić
gadżetu
z barwami?
Nie do
pomyślenia
dla fana
futbolu!
GADŻETY KIBICA
słynie na świecie
» Hiszpania
ze swoich doskonałych klubów
piłkarskich, dlatego lokalni
przedsiębiorcy oferują turystom
całą gamę pamiątek dla kibiców.
Czapki, koszulki, portfele,
ręczniki, szlafroki, breloczki
lub kubki z symbolami
FC Barcelona czy Realu Madryt…
Jest tego naprawdę dużo!
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Akcja integracja

MOTYWACJA
INTEGRACJA
ZABAWA

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

GWARANTUJEMY

• Opracowanie indywidualnych ofert zgodnie z potrzebami.
• Najciekawsze i najmodniejsze miejsca i regiony na świecie.
• Kompleksową organizację wyjazdu: zakwaterowanie,
•

ubezpieczenie, wyżywienie, transport oraz różnorodne atrakcje,
na przykład gry i zabawy integracyjne, zajęcia sportowe, tematyczne
i kulturalne.
Opiekę w czasie wyjazdu oraz wysoką jakość świadczonych usług.

KONTAKT:
dla Klienta korporacyjnego:
corposales@wezyrholidays.pl, tel. 22 556 60 88
dla biur podróży:
mice@wezyrholidays.pl, tel. 22 591 80 59
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Bony
wakacyjne
Szukasz pomysłu na wyjątkowy prezent?
Chcesz obdarować pracowników niezapomnianą nagrodą?
Bon wakacyjny to niezawodny i elegancki upominek, który
uszczęśliwi bliskie osoby, pracowników lub partnerów biznesowych. Dowolna kwota podarunku idealnie sprawdzi się jako
premia, nagroda lub prezent. Bon wakacyjny to również trafiony
podarunek z okazji ślubu, urodzin, czy ważnego wydarzenia,
a także znakomity dowód wdzięczności i uznania.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA BONU:

• na dowolną wycieczkę z aktualnej oferty
• obdarowany sam wybiera kierunek, termin, hotel i towarzystwo
• aż 12 miesięcy na realizację bonu.
Bony możesz zrealizować we wszystkich salonach firmowych
Coral Travel Wezyr Holidays na terenie Polski. Sprawdź
szczegółowe zasady realizacji bonów wakacyjnych. Dowiedz się
więcej www.wezyrholidays.pl/incentive#bon-wakacyjny
Każde wakacje to dobry czas na realizacje marzeń, dlatego
spełniaj je razem z nami!

Najlepsza czarterowa linia lotnicza
w Polsce 2015 i 2016 r.
Linia Small Planet Airlines została zwycięzcą 13. Plebiscytu „Najlepsza Linia
Lotnicza”, w kategorii Najlepsza Linia Czarterowa, organizowanego przez
największy serwis informacyjny o tematyce lotniczo-podróżniczej, Pasazer.com.

Nagrody w Plebiscycie „Najlepsza Linia Lotnicza” to najbardziej wiarygodne
laury w polskim lotnictwie, które są przyznawane są na podstawie głosowania
pasażerów – w tym roku oddano ponad 30,5 tys. głosów, co stanowiło rekord
w historii Plebiscytu. Wydarzenie, jak co roku, gromadzi wszystkich najważniejszych przedstawicieli polskiej branży lotniczej oraz gości z zagranicy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 gości.

www.smallplanet.aero

Zadbaj o bezpieczeństwo.
Wybierz odpowiednie ubezpieczenie podróży:
- krótkoterminowe lub roczne
- rodzinne, grupowe, dla studentów
- wykonywania pracy fizycznej

- następstw chorób przewlekłych
- kosztów rezygnacji z podróży
- pakiet SKI&SPORT

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia

Jesteś w dobrych rękach

U NAS ZAW
W CENIE WAKSZE
ACJI
stan

dardowe
ubezpieczen
z ubezpiecz ie wraz
enie
od chorób m
przewlekłyc
h

T

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

UBEZPIECZENIE TRAVEL
W cenie imprezy turystycznej zawsze zawarte jest podstawowe ubezpieczenie:

• Koszty leczenia (w tym choroby przewlekłe) – do 20 000 EUR (w su•
•
•
•

mie 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 niezwiązane 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).

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

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW
REZYGNACJI Z PODRÓŻY
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 na przykład 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. 4 warunków ubezpieczenia.
Bagaż – 100 PLN – franczyza integralna (wysokość szkody, do której
ERV nie odpowiada za powstałe zdarzenia).
Więcej informacji znajdziesz na www.wezyrholidays.pl
lub w Twoim biurze podróży.

coralove lato
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Przygotuj się do podróży
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.

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.
b) PRZY PLAŻY – obiekt hotelowy położony bezpośrednio przy plaży.
W zależności od położenia budynków i pokoi odległość do plaży może
być różna.
c) ZJEŻDŻALNIE – na terenie obiektu znajduje się min. jedna zjeżdżalnia
wodna. Godziny otwarcia oraz zasady korzystania ustalane są przez hotel.
d) WIFI GRATIS – hotel oferuje możliwość skorzystania z darmowego Internetu bezprzewodowego na terenie obiektu, najczęściej w wyznaczonych
miejscach.
e) LUNAPARK – na terenie hotelu 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, liczba tych urządzeń oraz godziny otwarcia ustala hotel i mogą różnić się w zależności od standardu hotelu. Usługi te mogą być odpłatne.
f ) 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).
g) NIEPEŁNOSPRAWNI – obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
ruchowo. Pokoje z szerokimi drzwiami, dostosowaną łazienką, podjazdy
na terenie hotelu, itp.

TRANSFER
Każdy Klient 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, jakość
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 i umieszczona
przy nazwie hotelu w postaci „kolorowych globów” , może
różnić się od kategoryzacji lokalnej.
b) Druga – lokalna – nadana przez autoryzowane władze lokalne:
− 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
autoryzowane władze lokalne.

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 liczbą wolnych
pokoi oraz miejscem 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, np. 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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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
24 godz. 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. Najczęściej
podczas posiłków podaje się potrawy kuchni międzynarodowej wzbogacone o miejscowe specjały.
Szczegóły opcji wyżywienia:
a) ONLY BED (OB) – wyżywienie we własnym zakresie.
b) BED & BREAKFAST (BB) – śniadanie w formie bufetu lub kontynentalne.

BEZPIECZEŃSTWO
Klientów podróżujących za granicę informujemy 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/
Przed podpisaniem Umowy prosimy też o zapoznanie się z informacjami
zamieszczonymi na stronie internetowej na temat 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.

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

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 liczby osób zainteresowanych uczestnictwem. W takiej sytuacji
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zastrzegamy możliwość zmian w programach lub ich odwołanie. Prosimy
o zwrócenie uwagi na rejony, z których realizowane są poszczególne
wycieczki fakultatywne. Szczegółowe propozycje oraz inne informacje
na temat wycieczek fakultatywnych przedstawi Państwu rezydent lub
przedstawiciel Organizatora.

ROZRYWKI I USŁUGI W HOTELACH
Większość hoteli przygotowuje ofertę rozrywek. Ponieważ spotykają się
w nich ludzie z wielu 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, liczby 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.

USŁUGI MEDYCZNE I UBEZPIECZENIE
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
na temat aktualnych zagrożeń oraz ewentualnych wymaganych szczepień
ochronnych lub profilaktyki antymalarycznej. Aktualne informacje znajdą
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.

PRZED SEZONEM I PO SEZONIE
Często zdarza się, iż w różnych okresach może dojść do ograniczeń w infrastrukturze hotelowej, spowodowanych mniejszą liczbą wypoczywających w tym czasie gości, 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 bywa
zamknięta, a restauracje bufetowe mogą serwować stałe menu.

Stan na 20.11.2017. Aktualne na www.wezyrholidays.pl

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 oraz dodatkowe atrakcje sportowe i animacyjne.
W większości hoteli system ten nie obejmuje: napojów importowanych,
soków ze świeżych owoców, lodów, kawy po turecku, cappuccino,
espresso, napojów energetycznych oraz napojów 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 napojów (zwłaszcza alkoholi), zaś posiłki serwowane
są w godzinach wyznaczonych przez hotel. W hotelach istnieje zakaz
wnoszenia z zewnątrz żywności i napojów.
h) ULTRA ALL INCLUSIVE – jest to rozbudowany system All Inclusive
występujący w zależności od destynacji pod różnymi nazwami (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 napojów energetycznych i napojów 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 napojów. 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 we wszelkiego rodzaju All Inclusive, w szczególności godziny i miejsca
serwowania posiłków oraz napojów ,dostępne są w każdej recepcji hotelowej. Prosimy o zapoznanie się z nimi podczas kwaterowania w hotelu.
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GRECJA

Grecja

Wyprawa po słońce
KRETA

| RODOS | ZAKYNTHOS | KORFU | KOS

Grecja to kraj słońca, gór, niekończących się plaż i lazurowego morza. Kraj bogatej historii,
wspaniałych zabytków i aromatycznej kuchni. To mity, filozofia i rzeczywistość a podróż
tu jest swoistym powrotem do legend i mądrych słów wielkich Greków, w które po trosze
wierzymy. Tu koimy zmysły bajecznym krajobrazem, w który wpatrując się z beztroską
delektujemy się wakacjami o smaku wina, fety i oliwek. Co i raz zaczepiani grecką serdecznością, zamiłowaniem do tańca, a nawet flirtu zatapiamy się w błogim wypoczynku.
Urlop w Grecji to też okazja na spotkanie z historią, wszak to kolebka naszej cywilizacji.
Mamy okazję podziwiać tu zabytki z okresu minojskiego, antycznego, rzymskiego
i wielu innych. Pasjonaci historii i sztuki poczują się tu jak w raju pośród słynnych
antycznych budowli i rzeźb.
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POWODY, ABY ODWIEDZIĆ GRECJĘ
Królestwo skarbów kultury antycznej
Gwarantowana słoneczna pogoda
Tysiące miejsc do zwiedzania
Niezapomniany smak oliwek i sera feta
Przepiękna architektura i malownicze krajobrazy
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Kraina antycznych
skarbów
TANIEC

| KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Spragnieni słońca i wypoczynku znajdą w Grecji
połączenie zachwycającego krajobrazu z mistyczną
atmosferą mitów i antycznej architektury. Baśniowa
sceneria, ciepłe lazurowe morze, soczyste owoce i pyszne
lokalne wino nieustannie zaprasza podróżujących.

Wyspy niezwykłe

Kreta jest największa i od lat przyciąga
czarującymi krajobrazami i unikatowymi
zabytkami. Najatrakcyjniejsze punkty na turystycznej mapie Krety to ruiny starożytnego
pałacu w Knossos sprzed 3000 lat z wiecznie
żywą legendą o Minotaurze i pozostałościami malowideł ściennych.
Korfu słynie ze zjawiskowych plaż i zielonych widoków winnic, plantacji cytrusów
i gajów oliwnych. Warto wybrać się z wizytą
do starego miasta stolicy wyspy Kerkira, które od 2007 roku wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.
Kos to mała ale bardzo piękna wyspa. To tu
urodził się Hipokrates ok. 460 r. p.n.e., to tutaj
uczniowie Hipokratesa mieli założyć pierwszy

na świecie szpital i stąd właśnie wywodzi się
medycyna. Warto odwiedzić stolicę i historyczne Stare Miasto, a także inne antyczne
perełki takie jak Świątynia Afrodyty, Herkulesa,
Dionizosa czy Casa Romana. Dogodne położenie Rodos, na styku trzech kontynentów
przez lata sprzyjało rozwojowi, a dziś widoczne są tu wpływy wielu kultur. Port Mandraki,
w którym niegdyś stał Kolos Rodyjski - jeden
z siedmiu cudów świata stanowi obowiązkowy punkt wakacyjnego planu. Zakynthos wszędzie gdzie okiem sięgnąć rozciągają się
gaje oliwne, winnice i białe klify przeglądające
się w lustrze błękitu morza. Stolica wyspy o tej
samej nazwie może pochwalić się urokliwymi
zabudowaniami w stylu weneckim oraz neoklasycznym, które po prostu trzeba zobaczyć.

Grecja
jest idealna
dla pasjonatów historii
i spragnionych
nieziemskich
widoków

„...Grecję kocham od zawsze. Przemierzając ją wzdłuż
i wszerz można poczuć prawdziwą wolność
i pełnię szczęścia, wiatr tańczy we włosach,
a powietrze przesycone jest aromatem ziół
porastających górskie zbocza...”
Marzena
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Wizyta na
Akropolu
to niezwykła
podróż w czasie i okazja
do poznania
starożytności

Niech żyją
wakacje!

Zamiłowanie do zabawy

Tradycyjne łodzie
Tradycyjne kutry rybackie
to nieodłączny element
wyspiarskiego krajobrazu

Kariatydy
Kobiety zaklęte w kamieniu
z uległością patrzące na
Partenon to symbol wierności
Atenie i Atenom

Grecy kochają taniec, muzykę i zabawę i to
już od czasów starożytnych. Oficjalnie istnieje tu ponad cztery tysiące tradycyjnych
tańców – nieoficjalnie jest ich jeszcze więcej. Taniec, według ich filozofii tworzy piękno duchowe poprzez zgrabność ruchów. Już
Platon zauważył, że taniec obok gimnastyki jest sztuką pozwalającą rozwinąć piękno
ludzkiego ciała.
Najsłynniejszy to Sirtaki, czyli taniec Zorba, podczas którego uczestnicy, spleceni
ramionami, przesuwają się powoli w przód,
zatrzymując się po każdym kroku. Stworzony
w 1964 na potrzeby filmu Grek Zorba z Anthony’m Quinnem w roli głównej pokazał
światu jak bardzo Grecy uwielbiają pląsy
i muzykę.
Większość greckich pląsów wykonywana jest
w linii lub w otwartym kręgu, tancerze trzymają się przy tym za ręce. Tańce w parach to
raczej rzadkość.
Zembekiko to tradycyjny taniec grecki
z rytuałem tłuczenia talerzy którego historia sięga czasów starożytnych. Dawniej był
on poświęcony najpotężniejszym bogom
- Zeusowi i Dionizosowi. Tsifteteli często
stanowi prawdziwe widowisko hucznej
greckiej zabawy, do której wciągana jest
cała publiczność.
Taniec obecny jest przy wszystkich sprzyjających ku temu okazjach podczas spotkań
w tawernie, wesel czy zwykłego rodzinnego
świętowania.

PRZYSŁOWIA, POWIEDZONKA
Cierpliwość jest kluczem do szczęścia
Dobra rada zaczyna się od milczenia
Dom bez książki to dom bez okien
Kobieta woli mężczyznę bez pieniędzy niż
pieniądze bez mężczyzny
Szmaragd nigdy nie traci wartości na skutek braku
pochwał
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Tak smakuje
Grecja
TANIEC

| KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Kraj wielkich myślicieli ale też istny raj
dla podniebienia. Grecy kochają świeże
warzywa, aromatyczne przyprawy, różnorakie sery i dużo oliwy z oliwek. Pyszne
śródziemnomorskie dania, soczyste cytrusy, owoce morza, świeżo grillowane ryby
prosto z rusztu i najlepsze wino podawane w blaszanych dzbanuszkach do akompaniamentu muzyki. Prawdziwie greckiej
uczty można zaznać dosłownie na każdym
rogu ulicy!

Grecki street food

Na greckich ulicach królują souvlaki, które są niemalże wszędzie. To małe szaszłyki
z mięsa wieprzowego lub kurczaka, niezwykle aromatyczne, zazwyczaj przekładane grillowanymi warzywami i serwowane z bułką
lub pitą. Souvlaki pita ap’ola to wersja „na
bogato” mięso schowane jest w chlebie pita,
do tego plastry pomidora, krążki czerwonej
cebuli, frytki, listek sałaty, polane przepysznym sosem tzatziki.
Gyros to taki grecki kebab, podawany z pitą,
frytkami, sosem tzatziki i sałatką. Intensywny smak prawdziwego greckiego gyrosa to
efekt wielogodzinnego marynowania w mieszance przypraw. Koulouri, bardzo popularna przekąska czyli pieczywo w kształcie
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pierścieni posypane sezamem, makiem,
nasionami lnu lub słonecznika.
Ouzo lokalny napój alkoholowy z wyraźnym anyżowym posmakiem.
Uznany za narodowy trunek
Greków produkowany z prePachnące i świeże
cyzyjnej kombinacji tłoczośródziemnomorskie
nych winogron, ziół i jagód.
przysmaki doprawione

oliwą z oliwek
na pewno
skuszą każdego

Sekrety
greckich wakacji
TANIEC

| KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Sławni Grecy

„Cats of Greece”

Wielu słynnych Greków znamy z kart podręczników historii chociażby Platona, Sokratesa, Pitagorasa czy Homera, jednak
nie zapominajmy o tym, że współcześnie
również jest wiele wybitnych osobistości.
Warto przywołać choćby niektórych:
Maria Callas – słynna śpiewaczka operowa, Vangelis – kompozytor, twórca muzyki elektronicznej i filmowej, niezapomniany
motyw z „Rydwanów Ognia” (Oscar w 1982
roku), Aristotelis Onasis – magnat transportu morskiego, który poślubił Jacqueline
Bouvier-Kennedy, wdowę po Johnie F. Kennedym, Elefterios Wenizelos – polityk,
prawnik, ośmiokrotny premier, jego imieniem nazwane jest lotnisko w Atenach.

Koty w Grecji są niemal wszędzie.
Chude, wypłoszone z dzikimi oczami i spiczastymi uszami dumnie
wylegują się na słońcu. Ludzie tu 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.

Sokrates
Największy myśliciel
w dziejach filozofii,
autor słynnej
maksymy „Wiem, że
nic nie wiem”
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CIEKAWE MIEJSCA
Ateny z górującym nad miastem Akropolem to prawdziwa chluba stolicy. To tu najpiękniejsze i najlepiej zachowane zabytki
starożytnej Grecji, dumnie stoją na straży
miasta i przypominają o dawnej jego świetności.
Miasta, takie jak Chania czy półwysep Peloponez czarują swoją wenecką architekturą,
a na obrzeżach Heraklionu warto zwiedzić
tajemnicze ruiny Pałacu Minosa w Knossos (tego od Labiryntu Minotaura z mitów
greckich).
Rethymnon trzecie co do wielkości miasto
Krety zaprasza na romantyczny spacer ulicami zabytkowej starówki, która przetrwała
w idealnym stanie. Ulubionym miejscem turystów jest jednak port wenecki strzeżony
przez XIII-wieczną latarnię morską.
Miasto Rodos na wyspie Rodos urzeka
piękną starówką otoczoną ogromnymi
murami z wieżami strażniczym, wpisana na
światową listę UNESCO.
Lindos na wyspie Rodos to absolutna perełka wyspy. Górująca twierdza wybudowana
przez joannitów w XIV wieku z charakterystycznymi białymi domami na zboczu to
wizytówka miasta.

CZY WIECIE, ŻE...
l Grecy

nazywają swój kraj Ellada (Hellada), lokalnie używają także
starożytnej nazwy, Ellas, która obecna jest nawet w paszportach
Greków czy na koszulkach sportowców narodowej reprezentacji
l Grecki jest najstarszym językiem pisanym, którego używa się
nieprzerwanie od 5000 lat
l Mitologiczne imiona w Grecji są nadal w użyciu! Atena, Afrodyta,
Odyseusz czy Achilles są całkiem popularne
l Grecja jest jednym z największych na świecie producentów
marmuru jest on najwyższej jakości i występuje prawie we wszystkich
kolorach tęczy
l Słynne wzgórze Olimp (2917 m n. p. m.) zostało zdobyte przez
człowieka dopiero w 1913 r. Wcześniej rezydowali tu wyłącznie
bogowie
l To właśnie Grecy jako pierwsi sporządzili listę siedmiu cudów
starożytnego świata do których należała Piramida Cheopsa – jedyny
zabytek z pierwotnej listy zachowany do dzisiaj
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recy się nie spieszą. Kto był choć raz w tym kraju, wie doskonale, że to najlepsze
miejsce, by zwolnić, cieszyć się chwilą i odzyskać pogodę ducha. Tu każdy znajdzie
czas, żeby porozmawiać, wytłumaczyć, objaśnić. I jest gotowy zmienić plany, aby pomóc
lub pobyć z przyjaciółmi. Bo choć dzięki Grekom mamy demokrację, filozofię, matematykę,
medycynę, teatr i olimpiadę, to największym darem jest ich podejście do życia.

W Grecji nikt się nie spieszy
Tajemnica greckiej radości życia kryje się w słowie „kefi”. Smakowanie życia Grecy opanowali
do perfekcji, więc wybierzmy się do nich, by uczyć się od mistrzów! W małych miasteczkach,
w nadmorskich kurortach, ale też w górskich wioskach – wszędzie najważniejsze jest to,
by w każdej sytuacji życiowej zobaczyć coś dobrego. Z tego powodu Grekom zawsze
towarzyszy muzyka, zabawa, śpiew i świętowanie.

DOBRZE WIEDZIEĆ
Czas przelotu: od 2-3 godz. w zależności od wyspy
Czas: +1 godz. w stosunku do czasu polskiego
Wiza: nie jest potrzebna
Waluta: euro
Religia: prawosławie

Wyspy, plaże, góry
Grecja ma dostęp do czterech mórz:
Egejskiego, Jońskiego, Kreteńskiego
i Śródziemnego. Oprócz niezwykle
bogatej w zabytki części kontynentalnej w jej skład wchodzi ponad
2,5 tysiąca wysp połączonych w archipelagi. Każdy z nich jest perełką
pod względem architektonicznym
i kulturowym. Na każdym panują
również trochę inne zwyczaje,
co dodaje kolorytu tym miejscom.
Linia brzegowa kraju wynosi prawie
15 tys. km, z czego wiele to malownicze plaże, które są docenianymi
miejscami wypoczynku zarówno
przez Greków, jak i zagranicznych
turystów. Dominującym krajobrazem w Grecji jest jednak widok gór,
zajmują one 80 proc. powierzchni
kraju. Wspaniały boski Olimp,
porywający widok dumnych Pindos,
Rodopy i gór Peloponezu. Każda
wyspa jest tu w zasadzie górskim
pasmem, które niekiedy schodzi
prosto do morza, tworząc romantyczne urwiska.

Pięknie haftowane greckie
kapcie dobre są na prezent.

To, co zachwyca
Od antycznych zabytków, przez malownicze krajobrazy, po niesamowitą naturę.
W Grecji znajdziesz wszystko. Dla lubiących historię nie ma lepszego miejsca
w Europie. Możesz stanąć w cieniu kolumnady ateńskiego Akropolu i dyskutować
o filozofii, albo usiąść w jednym z antycznych teatrów i oczami wyobraźni zobaczyć
na scenie aktorów skrytych za maskami zdradzającymi emocje. Zamyślić się
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Partenon
z ateńskim
Akropolem
to symbol
potęgi
starożytnej
Hellady.

GRECJA
Grecja kusi niesamowitą historią i cudownymi krajobrazami.

Atena – bogini
mądrości
i filozofii.

na chwilę w niesamowitych monastyrach,
jakimi są Meteory, słuchając śpiewów i bicia
dzwonów. Spacerować wąskimi uliczkami
między bielonymi domami, straganikami
i tawernami, w których do późnych godzin
tętni życie. Zapierające dech krajobrazy,
malownicze zachody słońca jak na Santorini
lub w Zia na wyspie Kos, szum fal rozbijających się o skaliste wybrzeża – to powoduje,
że Grecję kocha się bez pamięci i na zawsze!

Mityczni bohaterowie
Wiele osób wciąż odwiedza Grecję, chcąc
zobaczyć miejsca znane im tylko z mitologii.
Na Krecie to Pałac Knossos, w którego podziemiach król Minos uwięził Minotaura, oraz
Jaskinia Dikti będącą miejscem narodzenia
Zeusa. Kos to miejsce schronienia Heraklesa,
który uciekał przed swoją macochą, boginią
Herą. Korfu – przystanek na drodze Odysa
– zachęca pałacem Achillion.

coralove lato

Najważniejsi są ludzie
Tu spotkanie z sąsiadem urasta do rangi
wydarzenia. Nic więc dziwnego, że Grecy
uwielbiają tych, którzy odwiedzają ich kraj.
Chętnie dzielą się opowieściami o tradycji
i osobistych przeżyciach. Nikt tu nie potrzebuje wykwintnych dań, ani niesamowitej
oprawy – przecież najważniejsi są ludzie,
czyż nie? Wystarczy świeży chleb, oliwa,
kozi ser, owoce, lokalne trunki i... można
siedzieć do rana! Macie inne plany? Nie
szkodzi! Wszystko może poczekać, jeśli
trafia się okazja do spotkania ze znajomymi. Świętowanie Grecy mają we krwi.
I nie chodzi tylko o rodzinne uroczystości.
Tańce oraz zabawa towarzyszą świętom
lokalnym, państwowym i religijnym. Grecy
są serdeczni i otwarci. Rodzina jest dla nich
wielką wartością, więc traktują wszystkie
dzieci jak swoje i je rozpieszczają. Z tego
też powodu nawet najmłodsi turyści czują
się tu jak w domu.
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Kreta
KULTURA

| TANIEC | ROZRYWKA | TRADYCJA
Kreta to
doskonałe
miejsce dla
koneserów
antycznej sztuki
jak i kąpieli
słonecznych, to
właśnie tu lato
trwa dłużej niż
w jakimkolwiek
innym zakątku
Grecji.

Pałac w Knossos
Odrestaurowane wejście
północne z freskiem przedstawiającym szarżującego
byka.
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ulubione
miejsca
Nazwa wyspy wywodzi się od słowa krateia,
czyli silna. Nie można się więc dziwić, że wyspa
wywiera na odwiedzających ją podróżnikach
tak mocne wrażenie

Magalonissos – Wielka Wyspa
Urokliwe zatoki, skalne urwiska, szerokie plaże, gaje oliwne
z których pochodzi najlepsza oliwa na świecie. Wykwintna
kuchnia, wyborne domowe wina, gościnni mieszkańcy, ponad 300 słonecznych dni w roku oraz antyczne zabytki, nad
którymi unosi się duch mitów o genialnym Dedalu, sprytnej
Ariadnie, dzielnym Tezeuszu i krwawym Minotaurze. Czas
płynie tu w tempie siga siga, czyli nieco wolniej, mieszkańcy
z sympatią witają turystów, a mocno schłodzona retsina (białe
wino) smakuje jak nigdzie indziej.
Ta malownicza wyspa otoczona przez Morze Kreteńskie i Śródziemne stanowi najbardziej wysunięty na południe przyczółek
Europy. Ma aż 256 km długości i od 11 do 56 km szerokości,
ze wschodu na zachód ciągną się potężne góry przekraczające 2400 m.n.p.m, a na północy przechodzą łagodnie w urodzajne równiny, za to na południu opadają gwałtownie do
morza. Cała wyspa zajmuje 8 000 km2. Kreta uważana jest
za największą z greckich wysp i piątą co do wielkości wyspa na
Morzu Śródziemnym. Rodowici Kreteńczycy nazywają wyspę
Magalonissos – Wielka Wyspa i przymiotnik „wielka” nie
odnosi się tu jedynie do jej wielkości. Początki wyspy sięgają
czasów minojskich 3000 r p.n.e., najstarszej z wielkich cywilizacji w Europie. Już w czasach antycznych wyspa wyróżniała się
własną muzyką, poezją i architekturą. Nim zatopisz się w ciepłych morskich falach i kreteńskich złotych plażach - zwiedź
wyspę, bo naprawdę ma bardzo wiele do zaoferowania. Kreta
jest często pierwszą odwiedzaną wyspą, do której wraca się kilkakrotnie. Trudno się temu dziwić - oferuje tak wiele, że podczas jednego pobytu nie sposób zobaczyć wszystkiego.

Malownicze Agios
Nikolaos
Z malowniczego Agios Nikolaos wypłyniesz w rejs na wyspę Spinalongę, W centrum miasta króluje jezioro
Wulismeni, które jeszcze w XVIII w. było
obok jeziora Kournas, jednym z dwóch
słodkowodnych zbiorników na Krecie.
Z morzem połączył je zbudowany
w XIX wieku przez Turków kanał, dlatego dzisiaj wody jeziora mieszają się
z wodą morską.

Rethymno
Będąc na Krecie nie możecie zapomnieć
o odwiedzeniu miejscowości Rethymno, która uważana jest za najładniejsze
miasto na wyspie z malowniczą starówką, portem i twierdzą górującą nad
miastem. Przechadzając się tutejszymi
uliczkami można na własnej skórze poczuć wielokulturową przeszłość wyspy.
Kleftiko
Pieczona w pergaminie jagnięcina z warzywami.

Hersonissos
To najpopularnijsza kreteńska miejscowość tętniąca życiem, przyciąga nie tylko
piaszczystymi plażami, ale także licznymi
tawernami i klubami.

coralove lato
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Turystycznym szlakiem
Żeby dobrze poznać Kretę warto ją nieco zwiedzić zarówno z przewodnikiem jak i na własną
rękę, tyle tu zachwycających miejsc. Ślady po sobie na Krecie zostawili nie tylko antyczni
Hellenowie, ale i Bizantyjczycy, Arabowie, Wenecjanie czy Turcy. Ba, Kreta przez blisko
ćwierć wieku należała nawet do … Egipcjan. Dlatego na wyspie znajduje się wiele budowli z czasów greckich, weneckich i rzymskich oraz dosłownie setki bizantyjskich cerkwi,

„...Nasz tygodniowy pobyt na tej uroczej wyspie
minął w mgnieniu oka i już nie możemy się doczekać,
kiedy znowu tam wrócimy...”
Karolina

Antyczna moneta
Motyw labiryntu na antycznej greckiej
monecie bitej w Knossos.

które kryją cenne i zachwycające malowidła ścienne. Największą atrakcją są
tu oczywiście pozostałości antycznych
zabytków z czasów minojskich. Prócz
wykopalisk archeologicznych – słynnego Pałacu w Knossos, zobaczysz
tu Muzeum Archeologiczne w Heraklionie, który jest stolicą wyspy.
Miasto słynie również z weneckiej
fortecy Koules Fortress. W tętniącym
życiem Hersonissos i Mali odnajdą się
koneserzy dobrej zabawy, to właśnie te
miejscowości słyną z tętniących życiem
za dnia i w nocy klubów, dyskotek, barów i tawern, w których możesz się
delektować wyborną grecką kuchnią
nawet w nocy. Jeśli wolisz wypoczywać
w ciszy i spokoju, „idyllę” znajdziesz nieopodal Anissaras, Stalis i Analipsi. Będąc w Chanii nie powinieneś odpuścić
wizyty w Muzeum Morskim, a wieczorem udaj się do Starego Portu.

W labiryncie mitów
Kreta to gratka dla miłośników mitów. Można tu znaleźć miejsce urodzin
Zeusa w jaskini Dikitii. Władca błyskawic pod postacią byka uprowadził
Europę, córkę króla Agenora, właśnie na malowniczą Kretę, gdzie powiła mu
dwóch synów Minosa i Radamantysa. Jednak najsłynniejszym z kreteńskich
mitów jest mit o królu Minosie, nici Ariadny, dzielnym Tezeuszu, Minotaurze
i labiryncie, który wzniósł znany rzeźbiarz Dedal i jego syn Ikar.
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Plażowanie
w różowych
okularach
Do najpiękniejszych plaż na
Krecie, zaliczana
jest Elafonisi, słynąca z różowego
piasku oraz ta
znajdująca się
w Zatoce Balos.

KRETA

Słoneczne wakacje w labiryncie antycznych mitów i legend

Jedyne słodkowodne jezioro
na wyspie
Jezioro Kournas pięknie położone u stóp
Gór Białych, znajduje się 5 km na południe
od miasta Georgioupolis, to największe i jedyne słodkowodne jezioro na Krecie. Kournas
jest raczej niewielkim i stosunkowo płytkim
zbiornikiem wodnym, jego powierzchnia
wynosi około 580 tys. mkw. a maksymalna
głębokość to ok 45 metrów. Wody tego akwenu zasilane są przez górskie podziemne strumienie które tworzą dwa źródła znajdujące
się w południowo wschodniej części jeziora.
Jedno z nich zwane jest Mati (Μάτι - oko)
i bywa widoczne pod koniec sezonu letniego. Nad jeziorem można wypożyczyć rowery
wodne jak również posilić się w miejscowych
tawernach.

Sosnowe wino

Żywiczne wino
Retsina to rodzaj greckiego białego wina, wyrabianego z dodatkiem żywicy sosny alpejskiej.

coralove lato

To właśnie żywicy retsina zawdzięcza swój
charakterystyczny posmak i zapach. O ogromnym sukcesie retsiny może świadczyć fakt, że
jej imieniem nazwano planetoidę. Została ona
odkryta 24 marca 1979 roku przez Paul’a Wild’a.
Podczas 28 Międzynarodowego Zgromadzenia Astronomów w 1982 roku w greckim Patras odkrywca miał okazję objechać Peloponez,

Rodowici Kreteńczycy
Na południu żyją dumni i twardzi Grecy, naszący
„μουστάκι”, czyli wąsy. Ubierają się oni w tradycyjne bryczesy, czarne buty do kolan i przepaskę
wydzierganą z czarnej włóczki na głowie.

popijając pyszną, orzeźwiającą retsinę. Można
z tego wnioskować, że wyjątkowo przypadło
mu do gustu.
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Grecja wycieczki
Kreta

Rejs
na Santorinii
Santorini jest uroczą, malowniczą wysepką, której
nie można porównać do żadnej innej. Wyróżniają ją
czarny piasek i białe domy, błękitna tafla morza i powulkaniczne krajobrazy. W epoce brązu na Santorini
wybuchł wulkan, konserwując zabudowania w lawie. Znajdują się tu ślady cywilizacji z XII i VI w. p.n.e.
Najwięcej znalezisk pochodzi z czasów panowania
na wyspie Ptolemeuszów i z późniejszych okresów.
Wyspa zachwyca klifowymi zboczami, z których rozciąga się fantastyczny widok na urwisko Caldera.
W czasie rejsu można zażywać kąpieli słonecznych
na pokładzie statku.
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Spinalonga

imponująca wenecka forteca

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

Przyjemna wycieczka łącząca relaksujący rejs statkiem wycieczkowym na wyspę Spinalonga i zwiedzanie weneckiej fortecy.
Wenecjanie przez wiele lat bronili dzięki niej wyspy przed atakami floty tureckiej. Miasteczko, które powstało wokół fortecy,
decyzją władz kreteńskich zostało zamienione w 1903 r. w kolonię
trędowatych. Na lunch statek zatrzymuje się w Kolokytha, gdzie
jest przerwa na kąpiel w krystalicznie czystych wodach zatoki.
Kolejnym 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.

Wąwóz Samaria
Jednodniowa wycieczka w rejon zachodniego wybrzeża wyspy
należy do najbardziej fascynujących. Celem wycieczki jest wąwóz
Samaria, położony w masywie Gór Białych (Lefka Ori), zaliczany do
europejskich cudów natury. Przez tysiąclecia woda rzeźbiła wąwóz,
który sięga od wyżyny Omalos aż do Morza Libijskiego.
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.
Na końcu wędrówki dotrzesz do Agia Roumeli, gdzie po długim
marszu można się odświeżyć w wodzie i zjeść lunch.
Następnym punktem wycieczki jest rejs statkiem. Wycieczka jest
unikalną szansą na podziwianie kontrastów kreteńskich krajobrazów – gór i morza, północy i południa wyspy.

coralove lato
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Wspomnienia z Wak acj

Wieczór kreteński
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. Nie
obędzie się bez wspólnej zabawy z gośćmi. Podczas pokazów będziemy mieli
okazję skosztować prawdziwych przysmaków kuchni kreteńskiej i greckiej oraz
zasmakować tutejszego wina.
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Gramvousa – Balos
odnajdź skarb piratów

Rejs wycieczkowy dla miłośników natury, słońca i pięknych plaż! Na wyspie
Gramvousa. Twoim oczom ukaże się forteca, zbudowana przez Wenecjan
w najwyższym miejscu wyspy, na szczycie skały o wysokości 137 m. Zachętą
do wspinaczki może być okazałość zamku i legenda mówiąca o ukrytym tam
skarbie piratów. Trud na pewno zostanie wynagrodzony przepięknym, panoramicznym widokiem. Następnie statek odpływa w kierunku Balos – jednego
z piękniejszych miejsc w Grecji. Ta laguna z niepowtarzalną plażą i różnorodnymi muszlami, zachęca do kąpieli w turkusowej, morskiej wodzie, której mogą
Państwo zażywać podczas postoju statku.
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Knossos/Heraklion
Obowiązkowy punkt programu dla każdego turysty wypoczywającego
na Krecie.
Ta wycieczka to powrót do czasu starożytnych mitów i cywilizacji minojskiej. Głównym punktem są zrekonstruowane ruiny pałacu w Knossos.
Spacerując wokół ciasnych korytarzy i labiryntu masz do czynienia
z przykładami i symbolami cywilizacji, która zaczęła rozwijać się na
Krecie 4000 lat temu. Pałac króla Minosa związany jest z najsłynniejszymi mitami starożytnej Grecji. Następnie zwiedzisz również stolicę
wyspy – Heraklion z odrestaurowanym weneckim zamkiem, mnóstwem
sklepów i kawiarni.

Atali Village
Bali Mare
Iberostar Creta Marine
Iberostar Creta Panorama

Lyttos Beach
Stella Palace
Stella Village

Pelagia Bay

Hydramis Palace
Beach Resort

CHC Athina Palace

Imperial Belvedere
Royal Belvedere
Star Beach Village
Eri Beach & Village
Mediterraneo
Nana Beach

Arina Beach
Radisson Blu Beach Resort
Elounda Breeze Resort
Kavros Beach
Kavros Garden

HERAKLION

Mirabello Beach & Village

Lili Hotel

Miramare Resort & Spa
Apollonia

Georgioupolis Resort

Diogenis Blue Palace

Sunshine Crete Beach
Sunshine Crete Village

Horizon Beach
Hotel Crete

Tylissos Beach
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(WIEK)
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IBEROSTAR CRETA PANORAMA

4

X
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IBEROSTAR CRETA MARINE

4

X
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X

X

2-12 lat
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TYLISSOS BEACH

4

X

5

X

X
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MEDITERRANEO

4

X

IKAROS BEACH LUXURY RESORT

5

X

X
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ELOUNDA BREEZE RESORT

4

X

STELLA PALACE

5

X

83

ERI BEACH & VILLAGE

4

X
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STELLA VILLAGE

4

X

85

ARINA BEACH

4

X
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HORIZON BEACH HOTEL CRETE

3+

X

X
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CHC ATHINA PALACE

5

X
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APOLLONIA

5

X

X
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ANNABELLE BEACH RESORT

5

X
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CRETA MARIS BEACH RESORT

5
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NANA BEACH
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RADISSON BLU BEACH RESORT

5

X
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GEORGIOUPOLIS RESORT

5

X
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SUNSHINE CRETE BEACH

5

X
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SUNSHINE CRETE VILLAGE

4

X
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HYDRAMIS PALACE BEACH RESORT

4

X
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MIRAMARE RESORT & SPA
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IMPERIAL BELVEDERE

4+

X

X
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ROYAL BELVEDERE

4+

X

X

2-13 lat
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MIRABELLO BEACH & VILLAGE

5

X

X
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STAR BEACH VILLAGE

4+

X
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LYTTOS BEACH

4+
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X
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DIOGENIS BLUE PALACE

4

X

X

X
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KONI VILLAGE HOTEL
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ATALI VILLAGE
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BALI MARE

3

X

X

90

KAVROS BEACH

3

X
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KAVROS GARDEN

3

X

LILI HOTEL

3

X

X

2-14 lat

93

X

X

2-13 lat
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PELAGIA BAY

3

95

SIMPLE HERSONISSOS SUN

2

X

X

2-11 lat
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ZJEŻDŻALNIE

4

PRZY PLAŻY

MEROPI HOTELS

WI-FI GRATIS
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2-12 lat

ZJEŻDŻALNIE

2-13 lat

X

LISTA HOTELI – KRETA

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

WI-FI GRATIS

2-12 lat

ALL INCLUSIVE

X

STANDARD

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

Koni Village Hotel
Simple Hersonnissos Sun
Meropi Hotels
Ikaros Beach Luxury Resort

X

PRZY PLAŻY

ALL INCLUSIVE

Morze Śródziemne

STANDARD

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

KRETA

Annabelle Beach Resort
Creta Maris Beach Resort

X

X

2-13 lat

2-12 lat

X

2-13 lat

X

2-13 lat

X

2-12 lat

X

2-12 lat

X

2-12 lat
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Pokoje

dla rodzin
os.

5

52

Przykładowy pokój

CHC ATHINA PALACE
Położony na wzgórzu, z pięknym widokiem na morze. Kolacja w takim
miejscu ma wyjątkowy smak. Na oddalonej o kilka kroków plaży znajduje się bar serwujący przekąski i napoje. W hotelu możemy skorzystać
z wielu udogodnień, aktywności i relaksujących zabiegów.

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: Odnowiony w latach 2014-2015.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 5 barów,
recepcja 24h, sejf w recepcji, pralnia, sala
konferencyjna, minimarket, jubiler, kącik
telewizyjny, 3 baseny odkryte, basen kryty,
wypożyczalnia samochodów. Program
animacyjny oraz zaplecze rekreacyjnosportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Ok. 300 m od hotelu, publiczna, żwirowa,
łagodnie opadająca do morza. Plaża mieści
się w malowniczej zatoczce. Parasole i leżaki.
Bar przy plaży. Do plaży kursuje bus hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
i w bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, sejf, TV, telefon, minilodówkę,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ Vip suity
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ rodzinne maisonette dla max 4 os.

coralove lato

Lokalizacja:
Mades, 5 km do Agia Pelagia,
ok. 20 km od Heraklionu,
ok. 25 km od lotniska.

GRECJA | Kreta

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ międzynarodowa
∞ tawerna grecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kącik internetowy bezpłatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ jacuzzi na zewnątrz
∞ aqua aerobik, piłka wodna
∞ koszykówka
∞ 2 korty tenisowe
∞ miniboisko do piłki nożnej i siatkówki
∞ centrum SPA, Fish SPA
∞ sauna, masaż
∞ salon piękności
∞ pole golfowe w odległości ok. 35km
∞ sporty wodne na plaży

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte,
tawerna grecka, 5 barów
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ wczesne śniadanie kontynentalne,
śniadanie kreteńskie

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ opiekunka, klub dla nastolatków
∞ brodzik, plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

APOLLONIA

AQUAFUN

Znajdujący się tuż przy długiej i piaszczystej plaży oraz nieopodal tętniącej
życiem wioski, hotel oferuje szeroki wybór udogodnień. W bujnym ogrodzie natomiast znajdziemy spokój i ciszę. Restauracja główna serwowuje
rozmaite kulinarne przysmaki, w tym greckie specjały.
HOTEL
Kategoria lokalna: Brak
Data otwarcia: Odnowiony w 2007 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 5 barów, sejf w recepcji, room service, pralnia, 5 sal konferencyjnych,
wypożyczalnia samochodów i rowerów, basen kryty,
3 baseny odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne dla dzieci.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysto-żwirowa, publiczna.
Parasole, leżaki i ręczniki plażowe. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
i w 2 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację

indywidualną, TV, telefon, sejf, lodówkę, czajnik,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ standardowe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 restauracje à la carte,
5 barów
All Inclusive (11:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe

Restauracje à la carte:
∞ kreteńska, azjatycka, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia w SPA, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard, minigolf
∞ animacje, dyskoteka
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ centrum SPA, jacuzzi, sauna, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży, wypożyczenie rowerów
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, plac zabaw, opiekunka
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

54

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Amoudara, 7 km od
Knossos, ok. 15 km od
lotniska i Heraklionu.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

ANNABELLE BEACH RESORT
Zachwyca swoim położeniem na kreteńskiej ziemi, która jest wyspą wspaniałych kontrastów. Eleganckie domki rozsiane w przestronnych ogrodach nad złotym brzegiem obiecują wypoczynek w spokojnej atmosferze.
Czekają tu liczne rozrywki w znajdującym się niedaleko Hersonissos.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracje, 3 bary, sejf
w recepcji, pralnia, sala konferencyjna, amfiteatr,
basen kryty, 2 baseny odkryte.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 75 metrów
długości. Parasole, leżaki i ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w bungalowach i willach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf,
TV, telefon, lodówkę, czajnik, łazienkę, balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, tawerna à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, siatkówka
∞ tenis stołowy, szachy, rzutki, bilard
∞ 2 korty tenisowe, rakietki i piłki do tenisa
∞ centrum SPA, salon piękności, sauna, masaż
∞ animacje, sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Anissaras, 2 km od
Hersonissos, 27 km
od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, plac zabaw, opiekunka
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

CRETA MARIS BEACH RESORT
Spragnionym odpoczynku i błogiego lenistwa spodoba się bliskość
prywatnej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza. Goście
będą mogli rozerwać się podczas animacji i wieczorków folklorystycznych. Dla dzieci hotel przygotował brodziki i basen ze zjeżdżalnią.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1975 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 7 barów, kącik
telewizyjny, centrum kongresowe, pralnia, taras
z widokiem na morze, duży ogród, 6 basenów
odkrytych, basen kryty. Urozmaicony program
animacyjny oraz rozbudowane zaplecze
rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży publicznej,
piaszczysto- skalista z łagodnym zejściem
do morza, 350 m długości. Parasole, leżaki
i ręczniki.

POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych
i w bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, sejf, TV, telefon, minilodówkę,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, zestaw do
prasowania, kapcie, łazienkę, telefon, balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ classic dla max 3 os.
∞ deluxe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
2 restauracje główne, 2 restauracje tematyczne,
2 restauracje à la carte, 7 barów

All Inclusive (09:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, późny posiłek
∞ przekąski i podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ kreteńska, grecka, barbecue,
śródziemnomorska / włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kącik internetowy bezpłatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aqua aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ rzutki, minigolf, tenis stołowy, łucznictwo
∞ animacje, dyskoteka, karaoke
∞ salon piękności, centrum SPA, jacuzzi, masaż
∞ golf, bilard, 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ siatkówka plażowa
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-11 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 12-15 lat
∞ opiekunka, plac zabaw, minidisco
∞ brodziki, zjeżdżalnia wodna
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
500 m od centrum Hersonissos,
ok. 25 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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
∞ późny posiłek w postaci przekąsek
∞ przekąski i lody, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ grecka, włoska, rybna, azjatycka

NANA BEACH
Atrakcyjny kompleks zbudowany w tradycyjnym greckim stylu, łączy
komfort i wygodę, zapewniając spokojny wypoczynek. Usytuowany przy
plaży, ze wspaniałym widokiem na morze. Polecany rodzinom z dziećmi,
ze względu na dużą ilość udogodnień i atrakcji dla najmłodszych.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1985 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary,
pralnia, sala konferencyjna, minimarket,
wypożyczalnia samochodów, 5 basenów
odkrytych, basen kryty. Program animacyjny
oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla
osób aktywnych.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, TV,
telefon, lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ bungalow dla max 4 os.
∞ suity waterfront

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta zatoka,
miejscami żwirowa. Parasole, leżaki,
ręczniki plażowe. Beach Bar serwuje
napoje i przekąski.

WYŻYWIENIE
restauracje główne, „La Pergola”, 4 restauracje
à la carte, 7 barów
All Inclusive (11:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, siłownia, aerobik, siatkówka plażowa
∞ 3 korty tenisowe, lekcje tenisa, tenis stołowy,
∞ miniboisko do koszykówki, szachy ogrodowe
∞ mini boisko do piłki nożnej, rzutki, bilard
∞ salon piękności, centrum SPA
∞ masaż, sauna, łaźnia parowa, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, plac zabaw, minidisco
∞ 3 brodziki, 2 małe zjeżdżalnie (wodny plac
zabaw z atrakcjami dla dzieci)
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji „Athina”
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
∞ możliwość wypożyczenia wózka,
elektronicznej niani, wanienki dla
niemowląt, podgrzewacza do butelek

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY

coralove lato

Lokalizacja:
ok. 2,5 km od centrum od Hersonissos, ok. 5 km od Malii,
ok. 30 km od lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

IKAROS BEACH LUXURY RESORT
Usytuowany przy piaszczystej plaży, architektonicznie utrzymany
w klimacie śródziemnomorskim. Jeśli chcesz romantycznie spacerować o zachodzie słońca, delektować się śródziemnomorską ucztą lub
po prostu zrelaksować się w centrum SPA – to miejsce dla ciebie.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1971 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 3 bary,
room service, sala konferencyjna, centrum
biznesowe, pralnia, wypożyczalnia rowerów,
3 baseny odkryte, basen kryty. Bus do Parku
Wodnego Star Beach. Program animacyjny
oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla
osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, prywatna, 200 m
długości. Parasole i leżaki. Ręczniki plażowe.
Bar na plaży.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
i w bungalowach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf,
TV, telefon, minibar, minilodówkę,
zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób
niepełnosprawnych dla max 3 os.
∞ bungalow deluxe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ suite dla max 4 os.

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 5 restauracji à la carte, 3 bary
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad i kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: śródziemnomorska,
azjatycka, międzynarodowa, rybna, gourmet
Śniadanie i obiadokolacja
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, aqua aerobik, piłka wodna
∞ tenis stołowy, rzutki, boccia, bilard
∞ łaźnia turecka, jacuzzi, sauna
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ animacje, lekcje tenisa, 2 korty tenisowe
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ plac zabaw, animacje, opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
2 km od centrum Malia, ok. 10 km od Hersonissos,
33 km od lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

GRECJA | Kreta

ALL INCLUSIVE

STELLA PALACE

∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ azjatycka, Elia

Komfortowy i przestronny obiekt z mnóstwem udogodnień dla rodzin
z dziećmi z rozbudowaną infrastrukturą rozrywkową dla najmłodszych,
również tą należącą do hotelu Stella Village. Relaks w SPA lub możliwości
uprawiania sportów zadowolą dorosłych.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2008 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, sala
konferencyjna, 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 kilku budynkach.

Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
TV, telefon, minibar, lodówkę, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ suity dla max 2 os
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ ville maisonette
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie amerykańskie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, wieczór grecki
∞ dyskoteka, muzyka na żywo
∞ bilard, szachy, rzutki
∞ minigolf, golf, tenis stołowy
∞ 2 boiska do piłki nożnej
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ aerobik, siłownia, centrum SPA
∞ salon piękności, masaż
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ opiekunka, animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
(w hotelu Stella Village)
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 11 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ

200 m od centrum Analipsi,
4 km od Hersonissos,
20 km od lotniska w Heraklionie,
25 km od Pałacu Knossos.



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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ULTRA ALL INCLUSIVE

RADISSON BLU BEACH RESORT
Kwintesencja nowoczesności, stylu i klasy. Rozległy kompleks, usytuowany przy plaży kusi mnóstwem atrakcji dla rodziny z dziećmi, jak
i poszukiwaczy romantycznych chwil oraz pasjonatów sportu. Bogata
oferta kulinarna zaspokoi gusta największych smakoszy.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, 4 bary, room
service, recepcja 24h, pralnia, minimarket, sala
konferencyjna, wypożyczalnia samochodów,
5 basenów odkrytych, 3 zjeżdżalnie wodne.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa.
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.
POKOJE
W budynku głównym i w 18 bungalowach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,

TV, telefon, lodówkę, minibar zestaw do parzenia kawy i herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ classic dla max 3 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ vip suite private pool dla max 4 os.
∞ family two bedroom
∞ deluxe room pure white dla max 3 os.
∞ deluxe junior spa suite sea view dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracje tematyczne, 4 bary
Ultra All Inclusive (10:00-23:00)
∞ wczesne śniadanie kontynentalne, śniadanie,
późne śniadanie kontynentalne, obiad, kolacja

∞ 2 razy w tygodniu możliwość zjedzenia
kolacji w restauracji tematycznej
∞ przekąski, lody i podwieczorek
∞ wybrane lokalne i importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ 2 korty tenisowe, wypożyczalnia rowerów
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ miniboisko do piłki nożnej, koszykówka
∞ siłownia, aerobik, stretching
∞ centrum SPA, masaż, sauna,
jacuzzi, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa
∞ aqua aerobik, piłka wodna
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 3 brodziki, zjeżdżalnie dla dzieci
∞ plac zabaw, minidisco
∞ krzesełka i menu dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ sprzęt do przygotowywania posiłków
∞ opiekunka, niania elektroniczna

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
Położony na północnym brzegu wyspy Krety, w Milatos,
4 km od Sissi,
25 km od Agios Nikolaos,
45 km od lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

GRECJA | Kreta

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, recepcja
24h, kącik TV, minimarket, pralnia, basen
odkryty, zjeżdżalnie wodne.

ALL INCLUSIVE

GEORGIOUPOLIS RESORT
Rodzinny hotel położony w północno-zachodniej części Krety, niedaleko
pięknej plaży, w niedużej odległości od centrum Georgioupolis. Otoczony
jest malowniczym krajobrazem gór „Lefka Ori” i Morza Egejskiego. Usytuowany w pięknym ogrodzie hotel oferuje różnorodne atrakcje.

PLAŻA
250 m od hotelu, publiczna. Parasole i leżaki.
Ręczniki plażowe. Bar na plaży.
POKOJE
W budynku głównym i w bungalowach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, TV,
telefon, sejf, minilodówkę, łazienkę, balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ rodzinne superior dla max 4 os.
∞ maisonette dla max 4 os.
∞ superior dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, grill, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie amerykańskie, późne śniadanie
kontynentalne, obiad, kolacja, nocne przekąski
∞ przekąski, lody i podwieczorek
∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ śródziemnomorska, barbeque
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, siłownia, aerobik, aqua aerobik
∞ siatkówka plażowa, koszykówka, kort tenisowy
∞ sporty wodne na plaży, piłka nożna plażowa
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ minigolf, paintball, bilard, bule, tenis stołowy

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
Położony w pónocno-zachodniej części wyspy Krety,
3 km od Georgioupolis, ok. 1 km od Kavros,
ok. 20 km od Rethymno,
ok. 50 km od lotniska w Chanii
oraz ok. 100 km od lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, opiekunka, elektroniczna niania
∞ klub dla nastolatków w wieku 13-17 lat
∞ animacje i zajęcia w miniklubie w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, plac zabaw

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

Przykładowy pokój
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TYLKO

SUNSHINE CRETE BEACH

DZIECKO

Pięknie położony tuż przy plaży z zachwycającym widokiem na morze,
który podziwiać można leżąc przy basenie. Z jednej strony szaleństwo na
zjeżdżalniach i dziecięce psoty w miniklubie z polskojęzycznym animatorem. Z drugiej wyczekane, urlopowe lenistwo rodziców.

U NAS
do

13 lat

pobyt w hotelu

GRECJA | Kreta

ALL INCLUSIVE

GRATIS
∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, 5 sal konferencyjnych, pralnia, minimarket, wypożyczalnia
samochodów, 2 baseny odkryte, 2 zjeżdżalnie wodne. Polskojęzyczny animator dla dzieci
w miniklubie.
Goście hotelu Sunshine Crete Beach mogą
korzystać z infrastruktury hotelu Sunshine Crete
Village.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa,
odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi.
Parasole i leżaki, ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych
i w 12 bungalowach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, TV, telefon, sejf,
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.

coralove lato

Lokalizacja:
Koutsounari,
8 km od Ierapetry,
ok. 100 km od lotniska
w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



INTERNET
∞ Kawiarenka internetowa płatna
∞ HotSpot bezpłatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ aerobik
∞ aqua aerobik, piłka wodna
∞ sauna, jacuzzi, masaż
∞ salon piękności
∞ tenis stołowy, boccia,
∞ minigolf, szachy ogrodowe
∞ łucznictwo w hotelu Sunshine Crete Village
∞ 4 korty tenisowe oraz miniboisko do piłki
nożnej w hotelu Sunshine Crete Village
∞ siatkówka plażowa, sporty wodne na plaży
∞ dyskoteka, programy rozrywkowe
∞ lekcje tenisa
∞ bilard
∞ cymbergaj

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja tematyczna,
restauracja a la carte, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, kanapki i zupa, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ restauracja tematyczna włoska
∞ kreteńska

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 17.06. do 16.09
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie miniklubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 2 brodziki, wodny plac zabaw
∞ program dla nastolatków
∞ kryty plac zabaw, opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ kącik dla niemowląt
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN
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TYLKO

U NAS
DZIECKO
do

13 lat

pobyt w hotelu

SUNSHINE CRETE VILLAGE
Kompleks budynków położonych na wzgórzu w otoczeniu ogrodu. Z hotelu roztacza się piękny widok na morze. Idealne miejsce na wypoczynek
dla rodzin z dziećmi połączony z rozrywką i wodnym szaleństwem na zjeżdżalniach oraz opieką polskojęzycznego animatora dla dzieci w miniklubie.

GRECJA | Kreta

ALL INCLUSIVE

GRATIS
∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2005 r.
Na terenie hotelu: znajduje się restauracja, bar,
pralnia, basen odkryty, 2 zjeżdzalnie wodne oraz
polskojęzyczny animator dla dzieci w miniklubie
na terenie hotelu Sunshine Crete Beach. Goście
hotelu Sunshine Crete Village mogą korzystać
z infrastruktury hotelu Sunshine Crete Beach
z wyjątkiem śniadania i kolacji w restauracji
głównej.
PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa,
odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi.
Parasole i leżaki, ręczniki. Przejście do plaży
przez ulicę lub przejściem podziemnym. Bar na
plaży. Do plaży kursuje bus hotelowy.

Lokalizacja:
Koutsounari,
8 km od Ierapetry,
ok. 100 km od lotniska
w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



INTERNET
∞ Kawiarenka internetowa płatna
∞ HotSpot bezpłatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, jacuzzi
∞ szachy, minigolf, bilard i cymbergaj
∞ łucznictwo
∞ dyskoteka
∞ programy rozrywkowe
∞ sporty wodne na plaży
∞ siatkówka plażowa
∞ 4 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ tenis stołowy
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ salon piękności
∞ masaż

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar przy basenie/bar główny
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ kanapki i zupa
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od 17.06.
do 16.09 w hotelu Sunshine Crete Beach
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w hotelu Sunshine Crete Beach
∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ miniklub dla dzieci w wieku od 4 lat
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać
na terenie miniklubów tylko pod
opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym
∞ wodny plac zabaw w hotelu Sunshine Crete Beach
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ kącik dla niemowląt, plac zabaw, opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

POKOJE
Zlokalizowane są w 6 aneksach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon,
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.

Przykładowy pokój

PLAŻA I ZJEŻDŻALNIA PRZY HOTELU SUNSHINE CRETE BEACH

coralove lato
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Przykładowy pokój

66

TYLKO

U NAS

HYDRAMIS PALACE
BEACH RESORT

GRECJA | Kreta

ALL INCLUSIVE

Czterogwiazdkowy, zadbany kompleks hotelowy usytuowany na obszernym, zielonym terenie. Niewątpliwą atrakcją jest jego otoczenie
- malownicza plaża, Morze Kreteńskie oraz góry. Przyjazna atmosfera,
uprzejma obsługa, smaczna kuchnia, zaplecze sportowo-rekreacyjne
oraz łatwy dostęp do zabytków, tradycyjnych wiosek i punktów widokowych zachodniej części wyspy, to przepis na udane wakacje.

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2003 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary,
pralnia, sala konferencyjna, basen odkryty,
sejf w recepcji.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem.
Parasole, leżaki.
POKOJE
Wyposażone w klimatyzację centralną
lub indywidualną, sejf, minilodówkę,
TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ suity dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ z dostępem do basenu dla max 3 os.
∞ maisonette dla max 4 os.

coralove lato

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
Georgioupolis, ok. 250 m
CENĘ
od przystanku autobusowego,
ok. 15 km od Rethymno,
ok 40 km od Chania,
95 km od lotniska.



INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
∞ Wi-Fi przy basenie bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ koszykówka
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ siłownia
∞ aerobik
∞ kort tenisowy
∞ muzyka na żywo
∞ pokazy folklorystyczne
∞ salon piękności
∞ masaż

WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna, bary
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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U NAS

MIRAMARE RESORT & SPA
Malowniczo położony na północno-wschodnim wybrzeżu Krety, z niesamowitym widokiem na turkusowe wody Morza Kreteńskiego oraz
wysokie góry. W pobliskim Agios Nikolaos, znajduje się jezioro Wulismeni, w którym, jak głoszą legendy, zażywała kąpieli bogini Atena.

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1983 r. Częściowo odnowiony
w 2010 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, pralnia,
basen kryty, 3 baseny odkryte.
PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole i leżaki. Przejście do plaży
przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku
głównym, w 19 aneksach,
w 19 bungalowach
i w 5 willach. Wyposażone
w klimatyzację
indywidualną, sejf,
lodówkę, TV, telefon,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ double
∞ single
∞ superior
∞ suity
∞ rodzinne
∞ wille z prywatnym
basenem

coralove lato

Lokalizacja:
1,5 km od Agios Nikolaos,
65 km od lotniska
w Heralkionie.

GRECJA | Kreta

TYLKO

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:30-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ tenis stołowy, bilard
∞ kort tenisowy, lekcje tenisa
∞ centrum SPA i talasoterapii, masaż
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

dla rodzin
os.

5

IMPERIAL BELVEDERE
Położony na wzgórzu przestronny kompleks hotelowy otoczony zielonymi drzewami oliwnymi i cytrynowymi tworzy doskonałe warunki do
wypoczynku. Najmłodsi Goście będą zachwyceni bogactwem animacji
oraz basenem ze zjeżdżalniami.

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sejf
w recepcji, zestaw do prasowania dostępny
w recepcji, pralnia, 2 sale konferencyjne,
minimarket, 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 rekreacyjnosportowych 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 budynku głównym i w kilku
aneksach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, TV, telefon, sejf, minilodówkę,
łazienkę, balkon lub taras.

SPRAWDŹ
CENĘ



All Inclusive (10:00-01:00)
∞ śniadanie amerykańskie, obiad i kolacja
∞ śniadanie kontynentalne
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ 2 korty tenisowe
∞ tenis stołowy
∞ koszykówka, piłka nożna
∞ siatkówka plażowa, piłka wodna
∞ minigolf, bilard, rzutki, bule
∞ muzyka na żywo
∞ siłownia, aerobik
∞ salon piękności, sauna, masaż
∞ łucznictwo
∞ centrum nurkowe

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje tematyczne,
6 barów

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ zajęcia dla nastolatków w wieku 13-16 lat
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna
∞ plac zabaw, minidisco
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.

coralove lato

Lokalizacja:
Na wzgórzu,
ok. 2 km od centrum
Hersonissos, ok. 26 km od
lotniska w Heraklionie.

GRECJA | Kreta

Pokoje
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ALL INCLUSIVE

ROYAL BELVEDERE
Hotel położony na wzgórzu z niezwykłą panoramą na okolicę. Znajduje się
tu odkryty basen olimpijski z morską wodą, minimarket oraz sklep z pamiątkami. Aktywnych ucieszy odpowiednia infrastruktura do uprawiania
sportu a rodzice z dziećmi znajdą wiele udogodnień.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1974 r. Odnowiony w 2005 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sejf w recepcji, zestaw do prasowania w recepcji, 2 sale konferencyjne, pralnia, centrum biznesowe, basen
odkryty. Program animacyjny i zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych. Goście
mogą korzystać z udogodnień hotelu Imperial
Belvedere, z wyjątkiem restauracji głównej.
PLAŻA
ok. 500 m od hotelu, piaszczysta, publiczna.
Przejście do plaży przez ulicę. Parasole, leżaki
i ręczniki plażowe. Do plaży kursuje bus hotelowy.

POKOJE
W budynku głównym i aneksach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf,
minilodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób
niepełnosprawnych dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 tematyczne, 6 barów
All Inclusive (10:00-01:00)
∞ śniadanie amerykańskie, obiad i kolacja
∞ śniadanie kontynentalne

∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ bilard, minigolf, łucznictwo
∞ rzutki, tenis stołowy, bule
∞ 2 korty tenisowe
∞ koszykówka, piłka nożna
∞ piłka wodna, siatkówka plażowa
∞ salon piękności, sauna, masaż
∞ animacje, muzyka na żywo
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ zajęcia dla nastolatków w wieku 13-16 lat
∞ minidisco, brodzik, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
1 km od centrum
Hersonissos, 26 km
od lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

GRECJA | Kreta
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1980 r. Odnowiony w 2005 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 5 barów, room
service, pralnia, 3 sale konferencyjne, centrum
biznesowe, babsen kryty, 2 baseny odkryte.

ALL INCLUSIVE

MIRABELLO BEACH & VILLAGE

PLAŻA
Wydzielona część plaży publicznej, piaszczysta,
przy hotelu. Parasole, leżaki, ręczniki.

Składa się z dwóch stref głównych: Mirabello Beach Hotel i Mirabello Village, które są połączone prywatnym mostem. Hotel posiada przestronne
pokoje z pięknymi widokami, Village składa się ze wspaniałych domków,
które naturalnie łączą się z malowniczym otoczeniem piaszczystej plaży.

POKOJE
W budynku głównym, aneksie i 27 domkach
i w 49 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, TV, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ maisonette dla max 4 os.
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 à la carte, 5 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ włoska, grill, kreteńska, międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, lekcje gry w tenisa, bilard
∞ masaż, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ siatkówka plażowa, miniboisko do piłki nożnej
∞ centrum SPA, siłownia, sporty wodne na plaży
∞ wypożyczalnia rowerów, animacje
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, brodzik, plac zabaw
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
Agios Nikolaos, ok. 2 km od centrum miasta,
ok. 65 km od lotniska w Heraklionie

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

STAR BEACH VILLAGE
Idealne miejsce dla rodzin, osób poszukujących wypoczynku i relaksu oraz
tych, którzy szukają zabawy i emocji podczas wakacji. Tuż obok obiektu
znajduje się aquapark z prawdziwego zdarzenia, Star Beach Water Park,
z 8 basenami, 6 zjeżdżalniami dla dorosłych i atrakcjami dla dzieci.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Pokoje odnowione w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, bary, pralnia,
sala konferencyjna, basen odkryty. Obok hotelu
znajduje się park wodny Star Beach Water Park
- 8 basenów, 6 zjeżdżalni dla dorosłych, atrakcje wodne i zjeżdżalnie dla dzieci.
PLAŻA
20 m od hotelu, piaszczysta, 500 m długości.
Przejście do plaży przez małą uliczkę. Parasole,
leżaki, ręczniki plażowe. Bary na plaży.

AQUAFUN

POKOJE
Zlokalizowane są w 10 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, à la carte, tawerna, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie amerykańskie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek

∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ azjatycka
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa bezpłatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ miniboisko do piłki nożnej, koszykówka
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności
∞ sauna, jacuzzi, łaźnia turecka
∞ siłownia, sporty wodne na plaży, rzutki, bilard
∞ animacje, dyskoteka, muzyka na żywo
∞ wieczorne programy rozrywkowe
∞ wstęp do parku wodnego Star Beach Water
Park, wydarzenia specjalne i wieczorne atrakcje
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, 4 brodziki, opiekunka
∞ zjeżdżalnie wodne w parku wodnym
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ możliwość wypożyczenie wózka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ
1 km od Hersonissos, 25 km
od lotniska w Heraklionie,
30 km od Agios Nikolaos.



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

LYTTOS BEACH
Słońce, plaża, morska bryza, baseny, aquapark wszystko czego potrzeba
za dnia. A wieczorami kameralne miejsca i elegancja wnętrz do upajania
się sobą nawzajem przy lampce greckiego wina. Rozpościerające się wokół
piękne widoki kuszą, by nie przegapić tu ani zachodu ani wschodu słońca.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1982 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, sejf
w recepcji, pralnia, 4 sale konferencyjne,
wypożyczalnia rowerów, 5 basenów odkrytych,
8 zjeżdżalni wodnych.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, prywatna,
350 m długości. Plaża odznaczona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Leżaki, parasole i ręczniki
plażowe. Przejście do plaży przez promenadę.

AQUAFUN

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i w 3 aneksach. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf,
lodówkę, zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV,
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ apartamenty rodzinne dla max 5 os.
∞ suity dla max 5 os.
∞ bungalow dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, tawerna, 3 bary

All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, rzutki, łucznictwo, boccia
∞ 21 kortów tenisowych, lekcje tenisa
∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ centrum SPA, masaż, aerobik, sauna
∞ animacje, centrum nurkowe, golf
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-13 lat
∞ opiekunka, brodzik, plac zabaw, animacje
∞ 8 zjeżdżalni wodnych dla młodszych i starszych
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
ok. 1 km m od Analipsi,
ok. 5 km od Hersonissos,
20 km od lotniska
w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



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

CENTRUM

ALL INCLUSIVE

DIOGENIS BLUE PALACE
Położony na północnym wybrzeżu wyspy, kilka kroków od kameralnej
plaży, zbudowany został w tradycyjnym stylu. Hotel przyjazny rodzinom
z dziećmi, stanowi świetną bazę wypadową do zwiedzania okolicy. Dzięki
opcji AII Inclusive możemy być pewni udanych wakacji.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf
w recepcji.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta, wąska.
Parasole i leżaki. Dojście do plaży
przez ulicę.
POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon,
lodówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ single
∞ rodzinne
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie amerykańskie
∞ późne śniadanie kontynentalne
∞ obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ podwieczorek
∞ lody
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ wieczór kreteński

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
Gouves, 3 km od centrum, 16 km od lotniska
i ok. 19 km od Heraklionu.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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TYLKO

U NAS

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1987 r. Pokoje odnowione
w 2009 lub w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, recepcja,
3 baseny odkryte.

MEROPI HOTELS
Zadbany, kameralny hotel położony w pobliżu jednej z najpiękniejszych
plaż na Krecie. Niedaleka odległość od miasta sprawia, że jest to dobra
propozycja zarówno dla osób lubiących zabawę jak i dla sympatyków
greckiej tradycji, której można zasmakować w pobliskich tawernach.

PLAŻA
200 m od hotelu, piaszczysta, publiczna.
Przejście do plaży przez ulicę. Parasole,
leżaki i ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach
i w 13 bungalowach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, sejf, TV, telefon,
aneks kuchenny, lodówkę, łazienkę,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ one bedroom apartment dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar przy basenie
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ masaż, cymbergaj, bilard

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ

ok. 700 m od centrum Malia,
6 km od Hersonissos,
32 km od lotniska w Heraklionie.



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki wydzielone przy basenie głównym
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat, plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

IBEROSTAR CRETA PANORAMA
Elegancki resort, malowniczo położony nad brzegiem turkusowego
morza Kreteńskiego. Do dyspozycji Gości są 4 baseny odkryte, restauracje i bary oraz bogaty wachlarz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i dorosłych. Zaletą obiektu jest również centrum SPA.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony 2008 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sejf
w recepcji, 9 sal konferencyjnych, pralnia,
4 baseny odkryte, basen kryty.
PLAŻA
Przy kilku piaszczysto-żwirowych lub kamienistych
zatokach, wydzielona część plaży publicznej.
Plaża odznaczona certyfikatem Błękitnej Flagi.
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.
POKOJE
W budynku głównym i w 25 aneksach.

Klimatyzacja centralna w budynku głównym
oraz indywidualna w aneksach, sejf, TV, telefon,
lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ double dla max 3 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ bugalow dla max 4 os.
∞ rodzinne bungalow dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, włoska, tawerna „Zorbas”, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek

∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa, siłownia (w hotelu
Iberostar Creta Marine)
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf, bilard
∞ siatkówka, koszykówka
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik, dyskoteka, animacje
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ masaż, sauna, jacuzzi
∞ 3 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ wypożyczalnia rowerów
∞ centrum nurkowe
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, plac zabaw, opiekunka
∞ animacje i zajęcia w klubach dla
dzieci w wieku 4-17 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
3 km od Panormo, 18 km od Rethymnonu,
65 km od lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

IBEROSTAR CRETA MARINE
Ośrodek w spokojnej części Krety, cieszy się atrakcyjną lokalizacją i niezwykłymi widokami. Oferuje rodzinne wakacje z dogodnym zakwaterowaniem, wyżywieniem i bogatym programem rozrywkowo-rekreacyjnym
przeznaczonym dla Gości w każdym wieku.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Hotel jest co roku
częściowo odnawiany w zależności od
eksploatacji.
Na terenie hotelu: restauracje, bary,
sejf w recepcji, 2 sale konferencyjne,
pralnia, basen kryty, 3 baseny odkryte.
PLAŻA
20 m od hotelu, wydzielona część plaży
publicznej, kilka piaszczysto-żwirowych
lub kamienistych zatok. Parasole i leżaki;
ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym lub
w bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, TV, telefon, sejf minibar,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ double dla max 3 os.
∞ bugalow dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ junior suity dla max dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracje à la carte, bary
All Inclusive (10:00-23:30)

∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie, przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ meksykańska, Thalassa
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka, tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard
∞ minigolf (w hotelu Iberostar Creta Panorama)
∞ 2 boiska do piłki nożnej, 2 korty tenisowe
∞ centrum SPA, salon piękności, siłownia, aerobik
∞ masaż, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa
∞ wypożyczalnia rowerów
∞ animacje, dyskoteka
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, animacje, plac zabaw, opiekunka
∞ animacje i zajęcia w klubach dla
dzieci w wieku 4-17 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
ok. 4 km od Panormo, 18 km od Rethymnonu,
65 km od lotniska w Heraklionie

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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U NAS

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, recepcja
24h, room service, pralnia, basen odkryty.

TYLISSOS BEACH
Obiekt położony na obrzeżach tętniącego życiem miasta Ierapetra, tuż
przy pięknej plaży i krystalicznie czystych wodach Morza Śródziemnego.
Wspaniała gościnność, ciepłe środowisko rodzinne i profesjonalizm czyni
ten hotel idealnym celem wakacyjnej ucieczki przed codzienną rutyną.

PLAŻA
Przy hotelu - przejście przez ulicę, wydzielona
część plaży publicznej, piaszczysta. Parasole,
leżaki, ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, TV, sejf,
minibar, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ double dla max 3 os.
∞ triple dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 bary
All Inclusive (10:00-22:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje i wieczorne programy rozrywkowe
∞ salon piękności, sauna, masaż
∞ centrum nurkowe

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
Ierapetra, ok. 900 m od centrum, 1200 m od przystanku,
35 km od Agios Nikolaos, 42 km od Sitia, 98 km od
lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

MEDITERRANEO
Ulokowany nieopodal popularnego Hersonissos, hotel łączy w sobie
łatwy i szybki dostęp do centrum miasta, prywatność, spokój, wygodę
i panoramiczny widok na morze. Na odwiedzających czeka tu szereg
udogodnień i atrakcji, baseny, boiska sportowe, gry i zabawy.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, pralnia,
minimarket, sklep z pamiątkami, kącik
TV, sala konferencyjna, wypożyczalnia
samochodów i rowerów, 2 baseny odkryte
z wodą morską, 2 zjeżdżalnie wodne.
Program animacyjny oraz zaplecze
rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
Park wodny Star Beach jest oddalony
o zaledwie 500 metrów od hotelu. Hotel
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

AQUAFUN

PLAŻA
400 m od hotelu, piaszczysta, publiczna,
500 m długości. Przejście do plaży
ulicą lub tunelem. Parasole, leżaki,
ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach głównych
i bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, TV, telefon, sejf, minilodówkę,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ junior suity dla max 4 os.

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

Lokalizacja:
1 km od centrum Hersonis- SPRAWDŹ
CENĘ
sos, 4 km od Malia, 25 km
od Knossos, 43 km od Agios
Nikolaos, 25 km od lotniska
w Heraklionie.



WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja serwująca
przekąski, lobby bar, bar przy basenie
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody dla dzieci i podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ masaż, sauna
∞ centrum SPA
∞ jacuzzi, łaźnia turecka
∞ rzutki, szachy, tryktrak, bilard
∞ kort tenisowy
∞ tenis stołowy
∞ siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ lekkie animacje
∞ animacje wieczorne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ wodny plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ minidisco, plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1988 r. Odnowiony w 2007 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room
service, recepcja 24h, pralnia, 2 baseny odkryte.

ALL INCLUSIVE

ELOUNDA BREEZE RESORT
Obiekt zlokalizowany w luksusowym kurorcie Elounda. Gwarantuje wspaniałe widoki na zatokę Mirabello i zapierające dech w piersiach otoczenie.
Wysoki standard usług zapewnia, że Goście spędzą niezapomniane chwile
w tym wspaniałym miejscu.

PLAŻA
200 m od hotelu, mała prywatna, częściowo
piaszczysta. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole, leżaki i ręczniki plażowe. Do plaży
kursuje bus hotelowy. Bar na plaży.
POKOJE
W budynku głównym i bungalowach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
TV, telefon, minilodówkę, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ double bungalow dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ suite dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ lekkie śniadanie kontynentalne, śniadanie amerykańskie, obiad, kolacja, późny posiłek oraz
późne śniadanie, przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: grecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna
∞ kort tenisowy, tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ siatkówka, koszykówka, piłka wodna
∞ sporty wodne na plaży
∞ animacje 6 razy w tygodniu

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
Elounda - ok. 2 km od centrum, ok. 10 km od Agios
Nikolaos, ok. 65 km od lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, opiekunka
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

ERI BEACH & VILLAGE
Znajduje się 500 m od centrum Hersonissos, jest idealną bazą wypadową
do wszystkich atrakcji dostępnych w okolicy. Oprócz zjeżdżalni wodnych
i basenów, znajdziemy tu m.in. siłownię i korty tenisowe. Dla dzieci: brodziki
ze zjeżdżalniami, animacje, miniklub oraz plac zbaw.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: Odnowiony w 2000 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, sala TV,
sejf w recepcji, basen odkryty, 3 zjeżdżalnie
wodne. Program animacyjny oraz zaplecze
rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysto-kamienista, publiczna.
Parasole i leżaki.
POKOJE
W budynku głównym i w 8 budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
sejf, TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ triple dla max 3 os.
∞ rodzinne open plan dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-22:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, siatkówka plażowa, koszykówka
∞ tenis stołowy, 2 korty tenisowe
∞ lekkie animacje, bilard
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 6-12 lat, 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie
dla młodszych i starszych, plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Na północnym wybrzeżu
wyspy, ok. 1 km od centrum
Hersonissos, 25 km od
lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne i wybrane importowane napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: azjatycka, gourmet

STELLA VILLAGE

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

Rozbudowana infrastruktura rozrywkowo-rekreacyjna dla dzieci – wodne
szaleństwa w brodzikach, pośród wymyślnych zjeżdżalni, sprawią najmłodszym dużo frajdy. Rodzice będą mogli nacieszyć się wykwintną
kuchnią w trzech restauracjach, a także zażyć nieco ruchu.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, bar, pralnia,
sala konferencyjna, minimarket, 3 baseny
odkryte, basen kryty. Program animacyjny oraz
zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób aktywnych. Hotele Stella Village 4* i Stella Palace 5*
posiadają wspólną część rekreacyjną dla dzieci.
PLAŻA
20 m od hotelu, mała prywatna plaża piaszczysta, 200 m od hotelu piaszczysto-żwirowa
plaża publiczna. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.

POKOJE
Zlokalizowane są w 19 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, TV, telefon,
lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje à la carte,
bar główny
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie amerykańskie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie kontynentalne

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ koszykówka, siatkówka,
2 boiska do piłki nożnej
∞ rzutki, szachy, minigolf, golf
∞ bilard, tenis stołowy
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ wieczór grecki, muzyka na żywo
∞ siatkówka plażowa
∞ sporty wodne na plaży
∞ siłownia, centrum SPA
∞ salon piękności
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ masaż, jacuzzi
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, opiekunka
∞ 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
700 m od Analipsi, 4 km
od Hersonissos, 20 km
od lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

GRECJA | Kreta

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1977 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, room
service, sejf w recepcji, pralnia, 3 sale konferencyjne, basen odkryty. Animacje dla dzieci i dorosłych oraz zajęcia sportowe dla chętnych.

ARINA BEACH
Położony na uboczu hotel rozłożony na obszernym terenie wzdłuż plaży.
Oferuje szereg udogodnień, animacje i atrakcje dla dzieci. Polecany rodzinom z dziećmi oraz szukającym wypoczynku i relaksu. Dzięki dogodnej lokalizacji hotel posiada dobry dostęp do najciekawszych miejsc na wyspie.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole
i leżaki. Ręczniki plażowe. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym oraz
w bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, TV, sejf, minilodówkę, łazienkę,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ wczesne śniadanie, śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ siatkówka plażowa, bilard
∞ sporty wodne na plaży
∞ animacje. centrum SPA, masaż

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
ok. 1 km od Kokkini Hani, ok. 2 km od Gouves, ok. 13 km
od Heraklionu, ok. 10 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 brodziki, plac zabaw, animacje
∞ menu dla dzieci w restauracji
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

HORIZON BEACH HOTEL CRETE
Tradycyjna architektura, słoneczne ogrody i tarasy. Lokalizacja w malowniczej zatoce Stalis, widok na błękitne wody Morza Egejskiego i baseny zapewniają idylliczne i relaksujące chwile. W odległości krótkiego spaceru
od hotelu znajduje się mnóstwo sklepów, barów, restauracji i tawern.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary,
sejf w recepcji, pralnia, wypożyczalnia
samochodów, 2 baseny odkryte.
PLAŻA
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole i leżaki. Przy hotelu znajduje się
drewniany pomost na skałkach, z którego
można się dostać bezpośrednio do morza.
POKOJE
W budynku głównym i w aneksach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, sejf, lodówkę,
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive (11:00-22:30)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ salon piękności, masaż
∞ cymbergaj, bilard

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Stalis, ok. 1,5 km od
Hersonissos, ok. 30 km
od lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki
∞ krzesełka dla dzieci w resturacji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

GRECJA | Kreta

ALL INCLUSIVE

KONI VILLAGE HOTEL
Zbudowany na zboczu góry z widokiem na Morze Egejskie, oferuje wiele
atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Zapewnia komfortowy
pobyt ze wszystkimi nowoczesnymi udogodnieniami w hotelu trzygwiazdkowym z opcją wyżywienia All Inclusive.
HOTEL
Kategoria lokalna: brak
Na terenie hotelu: restauracja, bary,
recepcja, minimarket, kantor wymiany
walut, 2 baseny odkryte.
PLAŻA
800 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole i leżaki. Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
TV, telefon, sejf, lodówkę, łazienkę,
balkon lub taras.

Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar główny, bar
z przekąskami, kawiarenka
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy
∞ piłkarzyki
∞ rzutki
∞ bilard
∞ kort tenisowy
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ miniklub dla dzieci
w wieku 4-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ opiekunka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
800 m od centrum Stalis; 1,5 km od centrum miejscowości
Malia, 30 km od lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, recepcja
24h, sejf w recepcji, pralnia, kącik telewizyjny,
basen odkryty.

ATALI VILLAGE
Klimatyczny, przyjazny rodzinie obiekt zlokalizowany w miejscowości Bali.
Wspaniałe krajobrazy, urocze plaże oraz relaksujący błękit ciepłego morza
wprawią każdego w wakacyjny nastrój. Hotel oferuje duży wybór sportów,
zabaw i udogodnień dla dzieci.

PLAŻA
Ok. 150 m od hotelu, publiczna, piaszczysta,
400 m długości. Parasole, leżaki. Dojście do
plaży ulicą.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ superior dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi przy basenie bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard
∞ kort tenisowy, masaż
∞ animacje
∞ wieczór grecki raz w tygodniu

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Bali, ok. 900 m od przystanku autobusowego, 26 km
od Rethymnonu, ok. 50 km
od lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

U NAS
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TYLKO

ALL INCLUSIVE

BALI MARE
Kameralny hotel otoczony zielenią z wyżywieniem All Inclusive jest propozycją na spokojne wakacje w Grecji. Ulokowany w malowniczej okolicy na
wzgórzu zapewnia bardzo ładne widoki na morze i góry. Atutem hotelu jest
wybór pokoi dostosowany zarówno dla par, jak i dla rodzin z dziećmi.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2015 r.
Odnowiony częściowo w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf
w recepcji, sala telewizyjna, basen odkryty.
PLAŻA
550 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i ręczniki. Przejście do plaży
przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
lodówkę, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ trzyosobowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar przy basenie
All Inclusive (11:00-22:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard
∞ kort tenisowy

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
800 m od Bali, 35 km od Rethymnonu,
47 km od Heraklionu, 49 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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KAVROS BEACH
Położony w otoczonej górami i morzem miejscowości Kavros. Dogodna
lokalizacja sprawia, że obiekt polecany jest zarówno dla osób nastawionych na zwiedzanie wyspy, jak i dla chcących odpocząć. Dużym plusem
jest szeroka, piaszczysta plaża z niewielką ilością kamyków tuż przy hotelu.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, 3 sale konferencyjne, basen odkryty. Zaplecze sportowe dla osób aktywnych. Goście hotelu Kavros
Beach mogą korzystać z udogodnień hotelu
Kavros Garden, który znajduje się w odległości
ok. 150 m, po drugiej stronie ruchliwej ulicy, pod
którą znajduje się przejście podziemne.
PLAŻA
Przy hotelu, ok. 100 m od budynku głównego,
wydzielona część plaży publicznej, piaszczysta.
Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach głównych
i w 12 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, TV, lodówkę, łazienkę,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne open plan dla max 4 os.

Lokalizacja:
Kavros, 4 km od Georgioupolis,
ok. 20 km od Rethymnonu,
100 km od lotniska
w Heraklionie.

GRECJA | Kreta

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



All Inclusive (10:00-22:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ bilard
∞ koszykówka
∞ siatkówka
∞ kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa
∞ lekkie animacje

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ 2 brodziki

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

coralove lato
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Pokoje

dla rodzin
os.

5

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2008/9 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: bar, sejf w recepcji,
basen odkryty. Goście hotelu Kavros Garden
mogą korzystać z udogodnień hotelu Kavros
Beach, który znajduje się w odległości ok. 150m,
po drugiej stronie ruchliwej ulicy, pod którą
znajduje się przejście podziemne.

ALL INCLUSIVE

KAVROS GARDEN
Położony, w otoczonej górami i morzem miejscowości Kavros. W pobliżu
znajduje się długa, piaszczysto-żwirowa plaża. Dogodna lokalizacja sprawia, że obiekt polecany jest zarówno dla osób nastawionych na zwiedzanie wyspy, jak i dla tych, którzy chcą po prostu wypocząć.

PLAŻA
200 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Przejście do plaży przez ulicę lub tunelem.
Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
i w 6 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, TV, sejf, lodówkę, aneks kuchenny,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ studio dla max 4 os.
∞ apartamenty dla max 5 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
bar
All Inclusive (10:00-22:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja w hotelu Kavros Beach
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
∞ w hotelu Kavros Beach
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka, animacje dzienne, kort
tenisowy w hotelu Kavros Beach
∞ bilard, siatkówka plażowa

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Kavros, 4 km od
Georgioupolis, ok. 20 km
od Rethymnonu, 100 km
od lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ miniklub dla dzieci, plac zabaw,
animacje w hotelu Kavros Beach
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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LILI HOTEL
Kameralny hotel w miejscowości Amoudara jest propozycją na wakacje
głównie dla par lub grup znajomych. Otoczony pięknym zielonym ogrodem zapewnia spokojny wypoczynek i relaks przy basenie. Teren hotelu
został ciekawie zaaranżowany, znajdziemy tu m.in. grecką kapliczkę.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: tawerna, bar, sejf w recepcji,
pralnia, 3 baseny (w tym 1 kryty).
PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, 6 km
długości. Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
TV, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, lodówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
tawerna i bar przy basenie
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna, masaż, jacuzzi
∞ tenis stołowy

Przykładowy pokój

∞ HALF BOARD
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Amoudara, 7 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ menu dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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PELAGIA BAY
Niewielki, przytulny hotel w dogodnej lokalizacji na obrzeżach miejscowości Agia Pelagia jest propozycją dla osób szukających spokoju. Z hotelu
rozpościera się piękny widok na okoliczne wzgórza i zatokę. Dla chcących
pozwiedzać obiekt stanowi dobrą bazę wypadową.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf
w recepcji, basen odkryty.
PLAŻA
600 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, lodówkę,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ junior suity dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
Śniadanie i obiadokolacja
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej

∞ HALF BOARD
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Agia Pelagia, ok. 600 m
od centrum, ok. 29 km od
lotniska w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

GRECJA | Kreta

ALL INCLUSIVE

SIMPLE HERSONISSOS SUN
Nieduży obiekt w blisko centrum kurortu, idealnie nadaje się dla młodych
osób i grup przyjaciół, którzy pragną doświadczyć wszystkiego co może
zaoferować Hersonissos. Na miejscu znajduje się niewielki basen, osoby,
które chcą cieszyć się słońcem, mogą zrelaksować się na pobliskiej plaży.

Przykładowy pokój

HOTEL
Kategoria lokalna: 2*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf
w recepcji, basen odkryty.
PLAŻA
400 m od hotelu, piaszczysta, 150 m długości.
Przejście do plaży przez ulicę.
Leżaki i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
sejf, lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ studio dla max 3 os.
∞ apartamenty dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive (11:00-22:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
200 m od Hersonissos,
28 km od lotniska
w Heraklionie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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Rodos
KULTURA

| TANIEC | ROZRYWKA | TRADYCJA
Poczuj się jak
rodowity Grek,
rozkoszując
się szczęściem
i nie licząc dni
na rodyjskich
wakacjach

Rodyjski koziołek
Znak rozpoznawczy miasta
Rodos
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ulubione
miejsca
Zabieramy Was w podróż do kraju słońca
i lazurowego morza, gdzie odnajdziesz greckie
kefi - radość z życia na wakacjach, w roztańczonej
w rytmach bouzukia wyspie Rodos.

Wyspa słońca
Niech tempo „siga, siga”, czyli „powoli, powoli” pozwoli Ci zagłębić się w niespotykanej nigdzie indziej greckiej gościnności. Podziwiaj zniewalającą przyrodę oraz zachwycaj się antycznymi zabytkami, które przeplatają tysiące lat antycznej
historii z nowoczesnością.
Według greckiej mitologii patronat nad wyspą Rodos obejmował sam bóg słońca Helios. Według legend nazwę wyspa
zawdzięcza imieniu jednej z córek Posejdona, pięknej nimfy
Rode, w której zakochał się i którą poślubił Helios. Bóg słońca
tak mocno ukochał wyspę, że jest ona uznawana za jedną
z najbardziej słonecznych i atrakcyjnych greckich wysp. Ten
turystyczny raj może poszczycić się aż 300 słonecznymi dniami
w roku oraz wieloma zachwycającymi zabytkami, których nie
możesz pominąć, będąc tu na wakacjach. W samej wyspie aż
trudno się nie zakochać. Poza pięknymi plażami ciągnącymi
się kilometrami wzdłuż wybrzeża, krystalicznie czystą i ciepłą
wodą, zachwyci też słoneczna stolica wyspy ze średniowieczną
starówką. Zapierająca dech w piersiach Dolina Motyli, rewelacyjny park wodny, czy rodyjskie Santorini, czyli białe miasto
– Lindos. Odkryj tę czarującą wyspę razem z nami.

Eldorado amatorów
wodnego szaleństwa

Panaxia Quadripunctaria
Niezwykle rzadki gatunek motyla zagrożony wyginięciem

Za prawdziwą mekkę windsurfingu i kitesurfingu uchodzi Prasonissi leżące na
południowo wschodnim krańcu wyspy.
Miłośnicy sportów wodnych poczują się
tutaj jak w raju. Tutejsze ukształtowanie
linii brzegowej, umożliwia pływanie zarówno na falach jak i płaskiej wodzie.

Panaxia
Quadripunctaria

Lindos
Piękne miasteczko z małymi, białymi domkami i wąskimi uliczkami.
Atrakcją miasta jest starożytny Akropol.
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25 kilometrów na południowy zachód
od miasta Rodos znajdziesz niezwykłe
miejsce - Dolina Motyli. Od połowy czerwca do końca września (okres
najbardziej wzmożonego wydzielania
przez ambrowce żywicy stanowiącej
przysmak gatunku) właśnie tu możesz
podglądać niezwykle rzadki gatunek
motyli, a właściwie ciem - Panaxia Quadripunctaria. Ich skrzydła mają czarny
kolor i ozdobione są żółtą siecią cienkich
„żyłek”. Te cuda natury możemy podziwiać, wędrując ścieżkami wzdłuż małej
rzeki Pelecanos, której brzegi łączą
drewniane mosty.

Frappe – mrożona kawa po grecku
Grecy są bardzo otwartym i przyjaznym
narodem, nie zdziw się jak zostaniesz
zaproszony na frappe lub kieliszek anyżowego ouzo.
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Wyspa słońcem malowana
LU D Z I E | H I S TO R I A | T R A DYC J A | Z A BY T K I | P R Z Y R O DA

Rodos - cześć bogom i rycerzom
Miasto Rodos to największe miasto wyspy, a zarazem jego stolica. Rodos kojarzy się przede
wszystkim z jednym z cudów świata, pomnikiem 30 metrowego Kolosa witającego wpływające do portu Mandráki statki (ów motyw wykorzystany został m.in. w Grze o Tron, przy
tworzeniu portu w mieście Bravos). Kolos został niestety zniszczony jeszcze przed naszą
erą podczas trzęsienia ziemi. Na szczęście pomimo tak cennej straty na wyspie znajdziemy
inne stanowiska archeologiczne - w tym pozostałość po akropolu ze świątynią Apolla oraz
ruiny starożytnego miasta Kamiros - jednej z najlepiej zachowanych ruin starożytnych
miast w Grecji.
Założone w 408 roku p.n.e. miasto Rodos jest dziś wpisane (jego historyczna część) na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO i jest nie lada gratką dla każdego interesującego się historią. Znajdziemy tu między innymi majestatyczny Pałac Wielkich

„Przemierzając wyspę wzdłuż i wszerz można poczuć
prawdziwą wolność i pełnię szczęścia, gdy wiatr
tańczy we włosach, a powietrze przesycone jest
aromatem ziół porastających górskie zbocza.”
Marzena

Horiatiki
Najsłynniejsza sałatka
w całej Grecji
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Mistrzów (zbudowany w trakcie panowania rycerzy Zakonu Maltańskiego,
1309-1522) powstały na miejscu starej
cytadeli bizantyjskiej, świetnie zachowane mury miejskie (uważane za
jeden z najwspanialszych przykładów
średniowiecznej fortyfikacji, o długości blisko 4 kilometrów) czy Muzeum
Archeologiczne w niesamowitym budynku Szpitala Rycerskiego. Będąc na
miejscu nie powinniśmy opuścić spaceru do starego portu Mandráki (istniejącego od początku założenia miasta),
w którym zobaczymy piękne wiatraki,
jednak inne niż na pozostałych wyspach, zbudowane z kamienia i przypominające średniowieczne wieże
obronne.

Białe miasto
50 km od miasta Rodos, nad samym
morzem położone jest bajeczne miasteczko Lindos, istne sanktuarium
słońca, morza i pięknych romantycznych plaż, na których za dnia można
się wylegiwać do woli, a wieczorem
szaleć w rytmu pulsującej w całym
miasteczku greckiej muzyki. Będąc
w Lindos warto zwiedzić tutejsze rezydencje średniowiecznych kapitanów
z ozdobnymi bramami wjazdowymi
i szerokimi dziedzicami, wyłożonymi
kamienną mozaiką. Będąc tu należy

Grecka uczta
Smakując
greckiej kuchni
pamiętaj nie
śpiesz się, delektuj się, tu życie
płynie w rytmie
siga, siga, powli,
powoli.

RODOS

Rozkoszując się szczęściem na wyspie boga Heliosa

a w nim święta ikona z XI w. z Maryją Dziewicą.
Historia ów ikony jest dość ciekawa. Znalazła
ją w górach bezdzietna para, której później
urodził się syn. Od tego czasu 18 sierpnia każdego roku do świątyni pielgrzymują kobiety,
prosząc o potomstwo. Wchodzą do klasztoru
na kolanach po prawie 300 stopniach. Gdy
po 9 miesiącach przychodzi na świat dziecko,
zgodnie z miejscowym zwyczajem otrzymuje
imię: Tsambika (dziewczynka) lub Tsambikos
(chłopiec). W podzięce za wysłuchanie próśb
przynosi się do klasztoru zdjęcie nowo narodzonego potomka.

Wakacje w rytmie syrtáki

Buzuki
Instrument muzyczny, popularny w muzyce
greckiej.
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wspiąć się na strome wzgórze, gdzie wznosi
się twierdza rycerzy szpitalników, zwanych
również joannitami oraz zwiedzić akropol,
gdzie w starożytności znajdował się ośrodek
kultu Ateny, wraz ze zrekonstruowaną dorycką
świątynią poświęconą tej bogini zwaną Lindia.
Stąd rozciąga się bajeczny wprost widok na
zatokę św. Pawła, która z góry kształtem przypomina magicznie wyrzeźbione w wybrzeżu
serce. Wart uwagi jest również piękny kościół
z okresu Bizancjum, którego ściany pokryte
są XVIII-wiecznymi freskami, a także skansen
ukazujący lokalne budownictwo z XV wieku.

Magiczna Tsambika
Za szczytu Tsambika wznoszącego się nad miejscowością Kolumbia można podziwiać piękny
widok na plażę Tsambika oraz miejscowość
Kolymbia z Aleją Eukaliptusową ciągnącą się na
długości 3 km, w głąb miejscowości. Na szycie
góry znajduje się monastyr o tej samej nazwie,

Linia brzegowa wyspy wynosi ok. 250 km,
a najładniejsze, pokryte złotym piaskiem plaże
znajdują się wschodnim wybrzeżu m.in. nad zatoką Kalithea. Głównym ośrodkiem położonym
nad zatoką jest Faliraki - niegdyś mała rybacka
wioska, a obecnie szybko rozwijająca się turystycznie miejscowość słynąca z piaszczystej,
łagodnie schodzącej do morza plaży i nocnego życia. Właśnie tu znajduje się największy na
wyspie aquapark, ośrodki sportów wodnych,
oraz wiele klubów i barów, w których będziecie się bawić w iście greckim stylu, do białego
rana… OPA!
Najbliżej miasta Rodos położone są miejscowości Kritika i Ixia. Plaże w tym rejonie są wąskie
i kamieniste, ale chętnie odwiedzane przez turystów. Hotele położone są wzdłuż głównej trasy
prowadzącej na północ do miasta Rodos, a na
południe do miejscowości Trianda, która swoją
nazwę zawdzięcza letnim rezydencjom zbudowanym tu niegdyś przez trzydziestu kawalerów
rodyjskich. W starożytności na tym terenie leżało miasto Lalysos, które należało dawniej do
Heksapolis - Doryckiego Związku Morskiego.

99
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Grecja wycieczki
Rodos

fakultatywne

H I S TO RYC Z N E | R O D Z I N N E | A K T Y W N E | R E L A K S U J ĄC E

Wokół wyspy Rodos
Wycieczka jest szansą na zapoznanie się z krajobrazem wyspy i jej atrakcjami. Głównym punktem programu jest słynne Lindos – piękne miasteczko z małymi, białymi
domkami i wąskimi uliczkami, gdzie wjazd samochodem jest niedozwolony. Atrakcją miasta jest Akropol z ruinami świątyni poświeconej Atenie. Kolejnym punktem
programu jest Monolithos i punkt widokowy na imponujący zamek Joanitów.
Dodatkową atrakcją popołudnia stanowi wizyta w winiarni i lunch z typowo greckimi specjałami i lokalnym winem. Ostatnim punktem programu jest Dolina Motyli.

Miasto Rodos

z przewodnikiem

Podczas wycieczki do miasta Rodos, zwanego też „miastem
Rycerzy” przewodnik zaprezentuje najważniejsze punkty
i zabytki stolicy wyspy. Miasto Rodos jest największym i najlepiej zachowanym warownym miastem w Europie, w którym
można znaleźć wiele zabytków hellenistycznych, bizantyjskich, średniowiecznych i otomańskich, dzieki czemu pozwoli
przenieść się odwiedzającym w zamierzchłe czasy.
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Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

Wyspa Symi

królestwo poławiaczy gąbek
Symi jest nazywana wyspą poławiaczy gąbek. Rejs statkiem wycieczkowym do
portu Yalos trwa ok. 2 godziny. W czasie wolnym możemy odkryć niezwykły
urok wyspy i bogactwo zabytków. Na Symi zwiedzić można, m.in. klasztor
dedykowany Michałowi Archaniołowi, który jest uznawany za patrona żeglarzy.
Do kompleksu należy również dzwonnica i XII-wieczny kościółek. Podziwiać
można nie tylko architekturę obiektów, ale również wnętrza z bizantyjskimi freskami. Przed powrotem na Rodos warto skorzystać z plaży, odwiedzić sklepy
z lokalnymi wyrobami i gąbkami morskimi lub spróbować owoców morza
w lokalnej tawernie.

Noc grecka
Szansa, aby poczuć gorącą grecką atmosferę, gościnność i zatańczyć Zorbę. Wieczór w tawernie, zlokalizowanej w tradycyjnej wiosce w górach,
podczas którego można spróbować typowych specjałów greckiej kuchni
i napić się lokalnego wina. Kolacji towarzyszy muzyka i tańce ludowe
z różnych stron Grecji.
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M ityczny Lindos

zakątków wyspy,
Poznaliśmy wiele cudownych
zą uroku. Był
której żadne słowa nie oddad ski z dala od
tro
to dla nas wspaniał y czas bez
Zwiedziliśmy
ia.
życ
ego
nn
zie
problemów i cod
, z którego
mityczne Lindos z Akropolem
h w piersiach
podziwialiśmy zapierający dec
Spacerowaliśmy
widok na zatokę Św. Pawła.
ami, przy
klimatycznymi wąskimi uliczk
akami specjałów
okazji delektując się przysm
tawernach.
kuchni greckiej w miejscowych o Rodos z jego
miast
Odwiedziliśmy klimatyczne
rej spacerowaliśmy
któ
po
ką
rów
zabytkową sta
ytkowe uliczki
godzinami przemierzając zab żeby na
ern,
z milionem sklepików, i taw
zachód słońca
kny
pię
iać
ziw
koniec dnia pod
ogromne statki
w porcie, do którego wpływają
i wielkością.
zaskakujące swoim wyglądem
Monika

Marmaris

dwa kontynenty w jeden dzień
W ciągu niecałej godziny wodolot dopływa do wybrzeży Azji i jednego z najbardziej atrakcyjnych
kurortów Turcji – Marmaris. Miasto położone jest
nad zatoką otoczoną malowniczymi górami. Zwiedzając uroczy port, stare miasto i bazar odkrywamy
kulturę Turcji i przenosimy się w orientalną atmosferę. Podczas wizyty możemy spróbować słynnych
lokalnych specjałów kuchni i słodyczy, a także kupić pamiątki – ręcznie tkane dywany, biżuterię,
wyroby skórzane, z których ten kraj słynie.

Wyspa Chalki
z dala od zgiełku miasta

Najmniejsza wyspa archipelagu Dodekanez, położona zaledwie 6 km od Rodos,
bez śladów masowej turystyki. Statkiem wycieczkowym docieramy do małego
portu z kolorowymi domami, kutrami rybackimi, małymi kawiarniami i tawernami. Chalki to idealne miejsce dla tych, którzy chcą odpocząć od tłumów turystów
i zgiełku, popływać w krystalicznie czystej wodzie i delektować się świeżymi
owocami morza.

Jeep safari
Możliwość odkrycia piękna wyspy Rodos poza
głównymi szlakami turystycznymi. Trasa wiedzie
zarówno przez otwarte, romantyczne przestrzenie, jak i lasy. Po drodze mijamy tradycyjne greckie wioski i docieramy aż do Profitis Ilias – drugiej
co do wielkości góry na wyspie (800 m n.p.m.). Kolejny postój to piękna plaża Tsambika, gdzie każdy będzie
mógł zażyć kąpieli w krystalicznie czystych wodach zatoki.
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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!

Labranda Blue Bay Resort
Electra Palace

TILOS

Rodos

Dodeca Sea Resort

Akti Imperial Deluxe Resort

Mitsis Grand
Summer Dream Rhodes

Morze Egejskie

Kamiros
Irene Palace
Evi Hotel
Venezia

Afandou

CHALKI

Lydia Maris Hotel
Loutanis Hotel
Marathon

Lalathos
Lardos

Morze Śródziemne
Genadi
Sunrise Hotel Rhodes

Prasonissi

Labranda Miraluna Village
Labranda Kiotari Bay

RODOS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

x

x
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LABRANDA MIRALUNA VILLAGE

5

x

x

2-12 lat

x

x

116

IRENE PALACE

4

x

x

117

EVI HOTEL

3

x

118

SUMMER DREAM RHODES

3

x

x
x

LISTA HOTELI – RODOS
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ATRIUM PRESTIGE SPA RESORT
& VILLAS

5

105

AKTI IMPERIAL DELUXE RESORT

5

106

MITSIS GRAND

5

x

107

ELECTRA PALACE

5

x

x

108

LABRANDA BLUE BAY RESORT

4

x

x

110

DODECA SEA RESORT

4

x

112

LYDIA MARIS HOTEL

5

x
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SUNRISE HOTEL RHODES

4

x
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2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

WI-FI GRATIS

2-12 lat

ZJEŻDŻALNIE

ALL INCLUSIVE

x

LISTA HOTELI – RODOS

PRZY PLAŻY

STANDARD

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

x

WI-FI GRATIS

4

ZJEŻDŻALNIE

LABRANDA KIOTARI BAY

PRZY PLAŻY

x

114

ALL INCLUSIVE

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
(WIEK)

Atrium Prestige Spa Resort & Villas

STANDARD

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

Atavyros

x

x

2-12 lat

x

2-13 lat

x
x

x

2-12 lat

2-7 lat
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MARATHON

3

x

120

LOUTANIS HOTEL

3

x

121

VENEZIA

3

x

x

2-12 lat
2-13 lat
2-12 lat
2-11 lat
2-12 lat
x

2-12 lat
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ATRIUM PRESTIGE SPA
RESORT & VILLAS
Przepięknie położony, tuż nad morzem. Idealny dla osób szukających
spokoju i wytchnienia. Polecany ze względu na bogate centrum SPA,
przestronne pokoje, wiele z nich z prywatnymi basenami. Szeroka plaża
zachęca do uprawiania sportów wodnych.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room
service, 3 baseny odkryte, 2 baseny kryte,
recepcja 24h, sejf w recepcji, pralnia, sala
konferencyjna, ogród, taras słoneczny.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysto-żwirowa, publiczna,
500 m długości. Parasole, leżaki i ręczniki
plażowe. Beach Bar.

POKOJE
W kilkudziesięciu budynkach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, TV, telefon, sejf,
minibar zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ deluxe dla max 3 os.
∞ platinium beach dla max 3 os.
∞ suity rodzinne dla max 4 os.
∞ suity dla max 3 os.
∞ bungalowy
∞ wille

WYŻYWIENIE
restauracje, bary
Śniadanie, obiad i kolacja
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
Restauracje à la carte:
∞ „Thalassa”, azjatycka, przy basenie
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, jacuzzi, masaż
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard
∞ 2 korty tenisowe
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, minigolf
∞ lekkie animacje, sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA i talasoterapii, salon piękności
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ basen z wydzieloną częścią dla dzieci
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 6-12 lat
∞ opiekunka, plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ menu dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ FULL BOARD
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
Południowo-wschodnie wybrzeże wyspy Rodos,
5 km od centrum od Lachania, 12 km od Genadi,
18 km od Prasonissi, 30 km of Lindos, 72 km od
centrum miasta Rodos, 77 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

Pokoje

dla rodzin
os.
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5

ULTRA ALL INCLUSIVE

AKTI IMPERIAL DELUXE RESORT
Elegancki hotel niedaleko piaszczystej plaży, do której prowadzi przejście
podziemne z głównego basenu. Leniwa rzeka i dużych rozmiarów baseny
wśród pięknego ogrodu, architektura z wpływami greckimi, restauracje
z różnymi smakami świata – to wypoczynek o jakim marzy niejeden z nas.

∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
∞ Restauracje à la carte: restauracje tematyczne:
rybna, azjatycka, grecka, włoska

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1968 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room
service, pralnia, centrum biznesowe, leniwa
rzeka, basen kryty, 2 baseny odkryte.

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, łucznictwo, rzutki
∞ kort tenisowy, lekcje tenisa
∞ animacje, programy rozrywkowe
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż
∞ sporty wodne na plaży

PLAŻA
100 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, 350 m
długości. Przejście do plaży przejściem podziemnym. Parasole, leżaki, ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone są w klimatyzację centralną, TV,

telefon, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ suite dla max 5 os.
∞ single
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja „The Express”,
restauracje tematyczne, restauracje z przekąskami, bary
Ultra All Inclusive (10:00-01:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja,
∞ przekąski, późny posiłek

INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku od 4 lat
∞ plac zabaw, brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
Ixia, ok. 4 km od miasta Rodos i ok. 12 km
od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

MITSIS GRAND
Profesjonalna obsługa, wysoki standard i wiele atrakcji jakie znajdują się
na terenie sprawią, że urlop będzie udany. Szczególnie polecany rodzinom
z dziećmi, które do dyspozycji mają miniklub, własny brodzik i program
animacyjny. Kolejną zaletą hotelu będzie jego lokalizacja w stolicy wyspy.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1963 r. Odnowiony w 2003 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, room
service, 2 baseny odkryte, basen kryty, recepcja
24h, sala konferencyjna, centrum biznesowe,
pralnia, wypożyczalnia samochodów i rowerów.

Restauracje à la carte:
∞ włoska, chińska

PLAŻA
30 m od hotelu, publiczna, żwirowa. 200 m
długości. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.
Dojście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ double sea view dla max 3 os.

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ boccia, kort tenisowy
∞ aerobik, gimnastyka w wodzie
∞ animacje
∞ muzyka na żywo
∞ wieczorne show
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ sauna, masaż
∞ siłownia, bilard
∞ centrum nurkowe
∞ sporty wodne w pobliżu hotelu

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracje tematyczne,
restauracje a la carte, bary
All Inclusive (10:00-01:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski w wyznaczonych barach
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ lekcje gotowania w miniklubie
∞ opiekunka, kino, brodzik
∞ podgrzewacz do butelek, niania elektroniczna
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny

Lokalizacja:
Miasto Rodos, 500 m od centrum, 13 km od lotniska.
Przed hotelem znajduje się przystanek autobusowy.

SPRAWDŹ
CENĘ



Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ wybrane lokalne i importowane napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ włoska, chińska, śródziemnomorska
Śniadanie i obiadokolacja

ELECTRA PALACE
Oferuje wspaniałe widoki na morze, elegancko urządzone pokoje
i apartamenty rodzinne z dostępem do prywatnej plaży, łączą w sobie
różnorodność kuchni, zbiór barów, holistyczne SPA oraz profesjonalnie
prowadzony klub dla dzieci i nastolatków.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1974 r. Całkowicie odnowiony
w 2007 r. i częściowo w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 5 barów, room
service, pralnia, basen odkryty, basen kryty.
PLAŻA
Przy hotelu - 20 m, prywatna, żwirowa, 200 m
długości. Parasole, leżaki i ręczniki plażowe.
Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
i aneksie. Wyposażone w klimatyzację

centralną, TV, sejf, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ classic double annex dla max 3 os.
∞ superior double main building dla max 3 os.
∞ junior suite annex dla max 4 os.
∞ family suite annex dla max 4 os.
∞ deluxe suite main building dla max 2 os.
WYŻYWIENIE
4 restauracje, 5 barów
Ultra All Inclusive (10:00-23:30)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie kontynentalne,
podwieczorek i lody

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, siłownia
∞ aerobik, joga
∞ tenis stołowy, boccia
∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ centrum SPA, sauna, masaż, jacuzzi
∞ bilard, cymbergaj
∞ kort tenisowy, lekcje tenisa
∞ sporty wodne na plaży
∞ siatkówka plażowa
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-11 lat
∞ klub dla nastolatków
∞ opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
Północno-zachodnia część wyspy Rodos, ok. 1,5 km
od centrum Ialyssos, 10 km od miasta Rodos,
ok. 6,5 km od lotniska w Rodos.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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AQUAFUN

Przykładowy pokój
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ALL INCLUSIVE

dla rodzin
os.

5

LABRANDA BLUE BAY RESORT
Bardzo dobra propozycja dla rodzin z dziećmi. Rozbudowana infrastruktura dla najmłodszych; 5 brodzików, zjeżdżalnie wodne oraz miniklub dają
niewyczerpane możliwości zabawy. Hotel oferuje też gamę aktywności
i rozrywek dla dorosłych.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1978 r. Odnowiony w 2008 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, sala
konferencyjna, recepcja 24h, 5 basenów
odkrytych, basen kryty. Aquapark „Aqua Kids
Club”, 2 baseny, 5 zjeżdżalni wodnych, statek
piracki ze zjeżdżalniami dla dzieci.
PLAŻA
Przy budynku głównym, ok. 200 m
od budynku Garden Wing w trzeciej linii
brzegowej, publiczna, piaszczysto-żwirowa
z łagodnym kamienistym zejściem do wody.
Parasole i leżaki. Bar plażowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku Garden Wings 3*,
w budynku głównym i w bungalowach.
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon,
lodówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ suity family dla max 4 os.
∞ superior dla max 5 os.
∞ bungalowy dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, tawerna grecka,
restauracja włoska, pizza by night,
burger house, bar przy basenie,
bar na plaży, iris bar
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, śniadanie kontynentalne
∞ obiad
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl

coralove lato

Lokalizacja:
3 km od Ialyssos,
10 km od miasta Rodos,
5 km od lotniska.
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Pokoje

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ kolacja
∞ przekąski
∞ lody dla dzieci
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ „Thalassa”
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sporty wodne na plaży
∞ aerobik
∞ aerobik w wodzie
∞ piłka wodna
∞ tenis stołowy
∞ rzutki
∞ bule
∞ gry elektoniczne
∞ boisko wielofunkcyjne
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje, karaoke
∞ wieczór Grecki
∞ centrum SPA
∞ sauna
∞ jacuzzi
∞ masaż
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 5 brodzików
∞ zjeżdżalnie wodne
∞ wodny plac zabaw
∞ plac zabaw
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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POLSKIE
ANIMACJE

Przykładowy pokój
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TYLKO

U NAS

2

DZIECI
pobyt w hotelu

GRATIS

DODECA SEA RESORT
Dobra lokalizacja, rozległy i dobrze zagospodarowany teren z wieloma
atrakcjami dla dorosłych i polskojęzycznym animatorem dla dzieci. Bogata formuła All Inclusive oraz bliskość plaży, to jedne z wielu atutów
tego obiektu.

GRECJA | Rodos

ALL INCLUSIVE

Pokoje

dla rodzin
os.
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∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 7 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Na terenie hotelu: Na terenie hotelu
znajdują się 2 restauracje, 5 barów,
pralnia, 2 baseny odkryte, brodzik dla
dzieci. Polskojęzyczny animator
dla dzieci.
PLAŻA
50 m od hotelu, przejście
przez uliczkę, wydzielona
część plaży publicznej,
piaszczysto-żwirowa.
Parasole, leżaki, ręczniki.
Beach bar.
POKOJE
Zlokalizowane są
w budynku głównym
i w budynkach bocznych.
Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, sejf, TV,
telefon, lodówkę, aneks
kuchenny, łazienkę, balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ rodzinne dla max 6 os.
∞ superior
∞ rodzinne superior dla max 5 os.

coralove lato

Lokalizacja:
ok. 1 km od Ialyssos,
5 km od portu lotniczego
Rodos - Diagoras, 8 km
od miejscowości Rodos.

SPRAWDŹ
CENĘ



All Inclusive (10:30-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ podwieczorek, przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, koszykówka, siatkówka
∞ minigolf, rzutki, bilard
∞ centrum SPA, sauna, masaż, jacuzzi
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ siatkówka plażowa
∞ możliwość wypożyczenia samochodu

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, bary

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
∞ polskojęzyczny animator dla
dzieci od 17.06. do 16.09
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie miniklubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik ze zjeżdżalniami
∞ plac zabaw
∞ minidyskoteka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu dla dzieci w restauracji

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

LYDIA MARIS HOTEL
Ośrodek położony jest w idyllicznej, zielonej okolicy z mnóstwem roślin
i kwiatów. Dbałość o szczegóły, relaks, zadowolenie i kulinarne zaspokojenie Gości są wizytówką tego hotelu. Polecany na wakacje dla rodzin
z dziećmi - oferuje wiele atrakcji zarówno dla maluchów, jak i dorosłych.
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1989 r. Odnowiony w 2006 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, recepcja
24h, room service, kącik TV, pralnia, wypożyczalnia samochodów, basen odkryty.
PLAŻA
Ok. 350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki, ręczniki. Przejście do plaży
ulicą.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, TV,
telefon, sejf, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ double twin room dla max 3 os.
∞ superior double room dla max 3 os.
∞ rodzinne economy dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, grill, pizza corner, 2 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad, kolacja
∞ restauracja grill

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

112

∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety urodzinowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aqua aerobik, piłka wodna
∞ sauna, masaż
∞ jacuzzi w basenie
∞ tenis stołowy
∞ rzutki, bilard
∞ siatkówka
∞ kort tenisowy
∞ wieczorne programy rozrywkowe
∞ wieczór Grecki raz w tygodniu
∞ centrum SPA
∞ salon piękności
∞ lekcje nurkowania na basenie
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ miniklub dla dzieci
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Lokalizacja:
Kolymbia, 4 km od Afoundu, 20 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

Pokoje

GRECJA | Rodos

dla rodzin
os.

5

ALL INCLUSIVE

SUNRISE HOTEL RHODES
Zlokalizowany w spokojnej części wyspy w okolicach urokliwego Lindos.
Niewątpliwą atrakcją hotelu jest jego bezpośrednie położenie nad morzem. Niezależnie czy wypoczywasz nad basenem czy na plaży możesz
delektować się morską bryzą i korzystać ze swoistej talasoterapii.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1998 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, basen
odkryty, pralnia, wypożyczalnia samochodów
i rowerów.
PLAŻA
Przy hotel u, piaszczysto-żwirowa. 250 m
długości. Parasole, leżaki, ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
W budynku głównym i w aneksach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, TV, telefon, sejf,
minilodówkę, łazienkę, balkon lub taras
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne superior dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar przy basenie, bar na plaży
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, aerobik, rzutki, bilard
∞ koszykówka, siatkówka plażowa, kort tenisowy
∞ animacje, sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
wschodnie wybrzeże wyspy,
ok. 3 km od Lardos, 6 km
od Lindos, ok. 50 km od
lotniska w Rodos Diagoras.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, basen
odkryty, basen kryty, recepcja 24h, sala konferencyjna, wypożyczalnia rowerów i samochodów.

ALL INCLUSIVE

LABRANDA KIOTARI BAY
Zlokalizowany, pomiędzy miejscowościami Lardos i Kiotari w odległości
krótkiego spaceru od plaży, oferuje swoim Gościom basen w fantazyjnym
kształcie. Z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym i wieloma atrakcjami dla dzieci, ośrodek zapewnia wspaniałe, wypełnione zabawą wakacje.

PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna, piaszczystożwirowa. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole, leżaki, ręczniki plażowe. Bar na plaży.
POKOJE
W budynku głównym i aneksach i w aneksach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
TV, lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, restauracja włoska - pizzeria, tawerna grecka, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody dla dzieci, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ śródziemnomorska, tawerna grecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, aqua aerobik
∞ salon piękności, masaż, jacuzzi, sauna, centrum
SPA (w hotelu Labranda Miraluna Village)
∞ koszykówka, siatkówka plażowa, piłka wodna
∞ tenis stołowy, rzutki, bule , kort tenisowy
∞ wieczór grecki, karaoke, programy rozrywkowe
∞ animacje, sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Południowe wybrzeże
Rodos, 1,5 km od Kiotari,
5 km od Lardos, 15 km od
Lindos, 62 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, 2 brodziki, wodny plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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Pokoje

dla rodzin
os.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, recepcja 24h,
sala konferencyjna, wypożyczalnia rowerów
i samochodów, 4 baseny odkryte, basen kryty.

ULTRA ALL INCLUSIVE

LABRANDA MIRALUNA VILLAGE

PLAŻA
300 m od hotelu, żwirowa, publiczna. Parasole,
leżaki, ręczniki plażowe. Bar na plaży.

Hotel, w którym błękit jest elementem dominującym - otoczony basenami,
Morzem Egejskim i SPA. Stylowe pokoje, bliskość plaży, szeroki wachlarz
aktywności i rozrywek, przyjemność, wyśmienite smaki i relaks. Wszystko
to sprawi, że wakacyjne chwile na Rodos będą niezapomniane.

POKOJE
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, lodówkę,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ rodzinne maisonette dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, à la carte, włoska, pizzeria,
tawerna grecka, bary
Ultra All Inclusive (10:00-02:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody dla dzieci
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: gourmet
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, aqua aerobik, jacuzzi, sauna
∞ koszykówka, siatkówka plażowa, kort tenisowy
∞ tenis stołowy, rzutki, bule, gry elektroniczne
∞ animacje, dyskoteka, kino na świeżym powietrzu
∞ wieczór grecki, karaoke, programy rozrywkowe
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż
∞ sporty wodne na plaży, piłka wodna

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Południowe wybrzeże
Rodos, 1,5 km od Kiotari,
5 km od Lardos, 15 km od
Lindos, 62 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zjeżdżalnia wodna
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1987 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, pralnia,
sala konferencyjna, jacuzzi na zewnątrz,
basen odkryty.

ALL INCLUSIVE

IRENE PALACE

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa, 400 m długości, odznaczona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Parasole, leżaki, ręczniki plażowe.

Miejsce letniego wypoczynku, zaledwie kilka metrów od morza. Zlokalizowany w spokojnej okolicy daje możliwość urozmaiconej zabawy i rozrywki. Idealny dla rodzin, par i osób w każdym wieku. Atrakcją dla dzieci będzie
przygotowane dla nich minizoo, czy taneczne minidisco.

POKOJE
Zlokalizowane są w trzypiętrowym budynku.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
TV, sejf, lodówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ superior dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, lobby bar, bar przy basenie
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski i ciastka, lody dla dzieci
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, jacuzzi, sauna i masaż, fryzjer
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy w ogrodzie
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ standardowe boisko do piłki nożnej, minigolf
∞ kort tenisowy, bilard, golf, sporty wodne na plaży
∞ animacje, wieczór grecki 1 raz w tygodniu

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ
Kolymbia, 500 m od centrum
miasta, 3 km od miejscowości
Afandou, 25 km od lotniska.



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, minizoo, plac zabaw, minidisco
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu obiadowe 2 razy w tygodniu
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

EVI HOTEL
Bliskość centrum Faliraki, kurortu znanego z bogatego życia nocnego,
sprawia, że hotel jest świetnym miejscem dla amatorów greckich klimatów,
nastawionych na wypoczynek w swobodnej atmosferze. Nieopodal znajdują się bary, puby, tawerny, sklepy i dyskoteki.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1982 r. Odnowiony w 2007 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf
w recepcji, basen odkryty.
PLAŻA
850 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
i w aneksach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, minibar, łazienkę, balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar z przekąskami
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa na terenie hotelu

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Faliraki, ok. 13 km
od miasta Rodos,
ok. 17 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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Pokoje

ALL INCLUSIVE

dla rodzin
os.

5

SUMMER DREAM RHODES
Kameralny obiekt położony jest w malowniczej, sielskiej scenerii, pozostając przy tym nie tak daleko plaży oraz centrum miejscowości Theologos.
Hotel znajduje się w niewielkiej odległości od słynnej doliny motyli, chętnie
odwiedzanej przez turystów.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony w 2006 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, sejf
w recepcji, basen odkryty.
PLAŻA
700 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa,
publiczna. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
lodówkę, TV, telefon, łazienkę, balkon
lub taras
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ apartamenty dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:30-22:30)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ lekkie przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ karaoke
∞ gry telewizyjne

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Ok. 500 m od centrum
Theologos, ok. 20 km
od miasta Rodos, 6 km od
lotniska Rodos - Diagoras.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw
∞ pokój zabaw

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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
Przykładowy pokój

MARATHON
Polecany osobom szukającym miejskiej a jednocześnie spokojnej rozrywki.
Położony w miejscowości turystycznej Kolymbia - nieduży, dobrze zlokalizowany hotel to dobra propozycja dla osób, które docenią typowo grecką
rodzinną atmosferę.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony 2013-2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja główna, basen
odkryty, recepcja 24h, sejf w recepcji.
PLAŻA
ok. 400 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa,
publiczna. Parasole, leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są budynku głównym
i trzech budynkach bocznych. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon,
mini lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ superior dla max 2 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna
All Inclusive (10:00-22:30)
∞ śniadanie, obiad i kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ bilard
∞ gry wideo
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 11 lat

Lokalizacja:
W miejscowości
Kolymbia, ok. 22 km
od portu lotniczego
Rodos - Diagoras.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

LOUTANIS HOTEL
Cichy, kameralny hotel w bardzo malowniczym położeniu z widokiem na
pobliskie góry – w sam raz na spokojny wypoczynek. Ze względu na lokalizację jest to dobre miejsce wypadowe do zwiedzania wyspy, niedaleko
znajduje się centrum, z barami i klubami oraz urokliwe plaże Kolymbii.

HOTEL
Kategoria lokalna: 2*
Data otwarcia: 1990 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, recepcja
24h, sejf w recepcji, 2 baseny odkryte.
PLAŻA
Ok. 700 m od hotelu, publiczna, piaszczystożwirowa ze skałami. Do plaży kursuje bus
hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, małą lodówkę,
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ double dla max 3 os.
∞ superior dla max 2 os. dorosłych
∞ rodzinne open plan dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar główny, bar przy basenie
All Inclusive (10:30-22:30)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ karaoke i wieczór Grecki raz w tygodniu
∞ siatkówka, masaż, bilard

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Kolymbia, ok. 7 km od
Afandou, 25 km od miasta
Rodos, 35 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

VENEZIA
Pięknie usytuowany hotel na wzgórzu z widokiem na góry i morze. W pobliżu znajduje się kurort Faliraki, który oferuje wiele atrakcji dla miłośników
nocnego życia. Ze względu na bliską odległość do pięknej stolicy wyspy
Rodos, a także miasteczka Lindos stanowi świetną bazę wypadową.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1988 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, basen
odkryty, recepcja 24h, minimarket.
PLAŻA
2 km od hotelu, piaszczysta, publiczna. Parasole
i leżaki. Do plaży kursuje bus hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
i aneksach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, sejf, TV, telefon, czajnik,
lodówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ superior dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-22:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek i lody
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ koszykówka, bilard
∞ miniboisko do piłki nożnej

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Na wzgórzu, 1,9 km
od centrum Faliraki,
16 km od miasta Rodos,
16 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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
KULTURA

| TANIEC | ROZRYWKA | TRADYCJA
Szukasz swojej
oazy spokoju,
greckiego kefi radości z życia?
Wszystko to
znajdziesz na
trzeciej co do
wielkości wyspie
Dodekanezu,
niewielkim,
zielonym Kos,
znajdującym
się na Morzu
Egejskim, niemal
u wybrzeży
Turcji.

Owoce morza
Wyspa Kos słynie z wybornych
owoców morza, w tym grillowanych ośmiornic.
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ulubione
miejsca
Cisza, spokój, piękno, sielanka, gościna, trudno
się więc dziwić, że już w czasach antycznych Kos
zdobyło miano „wyspy szczęśliwej”.

Pływający ogród
na Morzu Egejskim
Kos przez starożytnych podróżników nazywany był pływają-

cym ogrodem, gdyż drzewa cytrusowe, oliwne, lasy sosnowe,
palmy oraz krzewy bugenwilli zdają się kwitnąć tu przez okrągły rok. Zbocza znajdujących się w centrum wyspy majestatycznych gór łagodnie obniżają się schodząc ku morzu, a lokalne białe domy dopełniają tutejszego krajobrazu, nadając mu
typowo greckiego kolorytu. I jak tu nie być szczęśliwym...
Przez setki lat wyspa przechodziła z rąk do rąk – znajdowała
się m.in. pod panowaniem Imperium Rzymskiego, Cesarstwa
Bizantyjskiego, Wenecji, Joannitów, Turcji, Włoch, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, aż w końcu pod koniec lat 40-stych XX wieku
została przekazana z powrotem Grecji.
Stolicą wyspy jest miasto Kos, gdzie w połowie XX wieku odkryto ruiny starożytnego miasta. Dziś można podziwiać tu
dawną agorę, która w czasach antycznych była centrum życia
publicznego oraz Świątynię Afrodyty, z której pozostały podstawy korynckich kolumn z marmuru. Ponadto, zobaczyć można pozostałości świątyni Heraklesa, Gimnazjonu, brukowanych
ulic z chodnikami, przy których mieściły się domy bogaczy, np.
okazała willa Casa Romana czy Dom Europy z mozaiką. Warto
wybrać się też do Muzeum Archeologicznego, gdzie znajduje się m.in. posąg Hipokratesa. Można też przysiąść w cieniu
platana, pod którym według legend nauczał sam Hipokrates
i popatrzeć, jak w pobliskich kafenionach starsi panowie zacięcie grają w tavli.

Spotkanie oko w oko
z wulkanem
W czasie pobytu na Kos warto odwiedzić pobliską wysepkę Nisiros. Turyści
odwiedzają ją głównie po to, by zejść
do krateru czynnego, choć „leniwego”
wulkanu. U jego stóp życie toczy się
nadzwyczaj bezstresowo. W sennym
miasteczku Mandraki na słońcu suszą
się ośmiornice, a w labiryncie wąskich
uliczek czas przyjemnie zwalnia.

Na stokach gór

Tavla
Ulubiona gra planszowa Greków.

coralove lato

Do urokliwej górskiej wioski Zia nie trafia się przypadkiem. Słynie ona z położonego na szczycie miejscowości białego
kościółka Ag. Georgios, który należy do
niewielkiego klasztoru Moni ton Spondon, który rzuca się w oczy przyjezdnym
już z najniższych partii. Właśnie tu możesz wdrapać się na najwyższy szczyt
wyspy Kos – Dikeos (843 m n.p.m.) skąd
rozpościera się przepiękny widok na wyspę. A po krajoznawczych doznaniach
zakupisz tu towary lokalnego rękodzieła
oraz możesz rozkoszować się wyborną
koźliną i jagnięciną, w jednej z miejscowych tawern.
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Wyspa szczęśliwa
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Starożytne sanatorium

Naturalne SPA

Wyspa już w czasach rzymskich wykorzystywana była jako sanatorium. Jego ruiny znajdziemy, wędrując po krętych uliczkach miasta Kos. Zaraz za współczesnymi willami i hotelami
trafimy na ruiny średniowiecznej Świątyni Asklepiosa, który w mitologii greckiej był odpowiedzialny za medycynę i leczenie. Ze wszystkich świątyń mu poświęconych ta z Kos była
najważniejsza. Mimo, że Hipokrates wprowadził do medycyny racjonalne podejście, to tu
nadal leczono na podstawie wróżb i snów chorego. Na szczęście błędy medyków rekompensował klimat. Ten świątynno-szpitalny kompleks założony po śmierci Hipokratesa przez
jego uczniów od wieków przyciągał kuracjuszy, którzy korzystali z najnowszych zdobyczy
medycyny w legendarnym Asklepiejonie, miejscu, gdzie kult boski łączono z nauką i troską
o zdrowie. Kompleks wyrósł na trzech tarasach wykutych w zboczu góry. Na najwyższym
znajdowała się świątynia Asklepiosa, mitycznego boga sztuki lekarskiej, niżej mieściła się
świątynia Apollina, na ostatnim tarasie zaś działał ośrodek, gdzie ówcześni specjaliści starali
się pomóc chorym, między innymi używając leczniczych wód. 1500 lat temu kompleks został
zniszczony przez trzęsienie ziemi. Jego ruiny odkopali włoscy archeolodzy, dzięki czemu
dziś są one dostępne dla zwiedzających.

„Kos to magiczna wyspa.
Wakacje spędzone tu
pozostawiły niezapomniane
wspomnienia.”
Robert

Popiersie Hipokratesa
Mieszkańcy Kos wciąż oddają cześć swojemu
wybitnemu obywatelowi, co roku organizując w lipcu Festiwal Hipokratesa.
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Embros Therma to gorące źródła termalne wydobywające się z groty, zawierające magnez, wapń, potas, sód,
siarkę oraz chlor. Znajdziesz je na bardzo małej, kameralnej plaży otoczonej
potężnymi klifami. To tutaj ciepła woda
miesza się z wodą morską dając poczucie naturalnie ciepłej kąpieli. Jest to
doskonała metoda terapeutyczna dla
wszystkich – zwłaszcza tych – którzy
cierpią z powodu bólów mięśniowych.
Wchodząc do tego źródełka poczujemy
się jak w jacuzzi, a to za sprawą wydobywających się z jego dna naturalnych
bąbelków. Lecznicze właściwości nadaje temu miejscu także unosząca się
w powietrzu siarka.

Antimachia

Agios
Stefanos
Mała wyspa
z malowniczą
kapliczką.

W czasach, gdy wybrzeża wyspy regularnie grabili piraci lub napadali Turcy, bezpieczniej mieszkało się z dala od morza. Leżąca
w sercu Kos, około 20 km na południe od stolicy, Antimachia to
jedna z najlepiej znanych historycznych osad całego Dodekanezu. Nie zachowała dużo ze swojego dawnego wdzięku, ale
przetrwał tu jeszcze stary wiatrak i tradycyjny kamienny dom.
Pod koniec sierpnia w Antimachii odbywa się festiwal lokalnych miodów, a we wrześniu – wybornych greckich win. Obu
festiwalom towarzyszą dźwięki bouzoukia.

KOS

Mała wyspa z wielkim sercem, czyli wyspa szczęśliwa!

WAKACJE

à la carte
2w1

NOWOŚĆ

Nosi Cię?
Nudzisz się w jednym
miejscu?
Wybierz z naszego
menu wakacje łączone.

„Trzej Muszkieterowie”
złotych plaż

Mastichari
Raj dla amatorów
wodnego szaleństwa

coralove lato

Niewątpliwe atrakcje Kos stanową wspaniałe
plaże, na które najłatwiej dostać się skuterem
bądź rowerem, po wytyczonych na wyspie
ścieżkach rowerowych (pierwszych w Grecji).
Najsłynniejsze plaże leżą na północnym wybrzeżu Kos, a znajdziesz je w miejscowościach
Tigaki, Marmari i Mastichari. Tigaki to idealne
miejsce dla osób lubiących aktywny wypoczynek: pływanie w morzu oraz sporty wodne.
To właśnie tu jedna z najpopularniejszych na
Kos piaszczystych plaż łagodnie opada do morza. Na plażach Marmari odpoczniesz i zrelaksujesz się z dala od zgiełku wakacyjnych kurortów.
Za to najpiękniejsza z plaż na Kos, Mastichari,
uwielbiana jest nie tylko przez turystów, ale
i miejscowych. Prócz doskonałych warunków
do plażowania, daje również możliwość uprawiania sportów wodnych w zlokalizowanych
wzdłuż plaży centrach sportów wodnych.
Wśród nich najbardziej popularny jest windsurfing, bo wieje tu właściwie cały czas.
A z małego rybackiego portu wypływają promy
na urokliwą wyspę Kalymnos, znaną z połowu
gąbek. To doskonała baza wypadowa na inne
greckie wysepki oraz do Turcji, w tym do pobliskiego Bodrum.

JA

REC
TURCJA + G

• Dowolna liczba dni
w wybranym kraju.
• Transfer łodzią między
kierunkami.
• Wyloty w określone dni
z wybranych lotnisk.
TURCJA

GRECJA

BODRUM

+ KOS

O szczegóły pytaj w swoim biurze podróży.
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WYSPA HIPOKRATESA

Grecja wycieczki
Kos

fakultatywne
H I S TO RYC Z N E | R O D Z I N N E | A K T Y W N E | R E L A K S U J ĄC E

Jeep safari
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 przez jednego z turystów.

Piknik wędkarski
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.

Wokół wyspy Kos
Całodniowa wycieczka, z najważniejszymi atrakcjami wyspy. Wyprawa zaczyna się pod platanem,
uznawanym za najstarsze drzewo w Europie. Pierwszy przystanek to ruiny świątyni poświęconej bogu
zdrowia Asklepiosowi. Po około godzinie udajemy się
do malowniczo położonej w górach miejscowości Zia.
Kolejne przystanki to tradycyjna wioska Antimachia,
a także Kefalos na południu wyspy i Kardamena.

Nissyros

rejs na wulkaniczną wyspę
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.

Bodrum
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.
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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 wyspa Plati, gdzie będzie postój na pływanie i piknik. Ostatni przystanek to wyspa Pserimos, słynącej
z długiej piaszczystej plaży i krystalicznie czystej wody.

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

Pyli Bay

Caravia Beach
Summer Village

Wyspa szczęśliwa

coralove lato

Antimachia

Olga’s Paradise

Akti Beach

Morze Śródziemne
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STANDARD

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

Zorbas Beach Kos
Corali Hotel
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GRECJA | Kos

Przykładowy pokój
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ALL INCLUSIVE

U NAS

CORALI HOTEL
Kompleks hotelowy, położony w spokojnej okolicy Tigaki, składający
się z bungalowów, basenów, restauracji i barów - oferuje interesujący wachlarz atrakcji. Niewątpliwym atutem są długie, piaszczyste plaże
oraz spokojna atmosfera wyspy.

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 11 lat
2. dziecko do 11 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, tawerna, 3 bary,
recepcja 24h, minimarket, wypożyczalnia
rowerów, 2 baseny odkryte.
PLAŻA
400 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole i leżaki. Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
i aneksie i w 13 bungalowach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon,
sejf, minilodówkę, łazienkę, balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ single
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ apartamenty dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, tawerna, 3 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ podwieczorek

coralove lato

GRECJA | Kos

TYLKO

Lokalizacja:
1.8 km od centrum Tigaki,
10 km na zachód od miasta
Kos, 18 km od lotniska,
26 km od Kardameny
i 36 km od Kefalos.

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ siłownia, jacuzzi
∞ bilard
∞ tenis stołowy, kort tenisowy, siatkówka
∞ minigolf, miniboisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje, 2 brodziki, 2 place zabaw
∞ menu dla dzieci w restauracji
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1978 r. Odnowiony 2007 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, pralnia,
sala konferencyjna, 2 baseny odkryte, taras
z widokiem na ogród, wypożyczalnia rowerów.

CARAVIA BEACH
Położony w pięknym, zielonym ogrodzie, tuż przy szerokiej plaży, kilometr
od centrum Marmari, hotel oferuje komfortowy wypoczynek. Kompleks
basenów, ciekawa oferta sportowo-rekreacyjna dla dorosłych, atrakcje dla
dzieci oraz smaczna kuchnia, to jedne z licznych zalet tego hotelu.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta, łagodne wejście
do wody. Parasole, leżaki i ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
W budynku głównym i w bungalowach.
Wyposażone w klimatyzację, sejf, lodówkę, TV,
łazienkę, balkon francuski, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe z balkonem francuskim
dla max 3 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
∞ z balkonem lub tarasem dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 bary
All Inclusive (10:30-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, jacuzzi, salon piękności, masaż
∞ 3 korty tenisowe, tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ miniboisko do piłki nożnej, minigolf
∞ koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, aerobik, sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
północna część wyspy
Kos, 1 km od Marmari,
3 km od Tigaki, 13 km
od miasta Kos i od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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Pokoje

dla rodzin
os.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 6 barów,
sala konferencyjna, wypożyczalnia rowerów,
3 baseny odkryte. Program animacyjny dla dzieci
i dorosłych oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe.

ULTRA ALL INCLUSIVE

AKTI BEACH
Cisza i rwetes, morze i góry, słońce i wiatr, relaks dla dorosłych i zabawa
dla dzieci – to Akti Beach. Wypoczywając nad morzem, wśród zieleni i basenów przy pięknym widoku na góry Dikeos już wiesz, że takie powinny
być wakacje! A wieczorem? Spacer uroczą Kardameną rozkocha każdego!

PLAŻA
50 m od hotelu, piaszczysto-żwirowa, publiczna.
Przejście do plaży przez mało uczęszczaną ulicę.
Parasole i leżaki, ręczniki plażowe. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 24 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf,
minilodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, à la carte, 6 barów
Ultra All Inclusive (10:00-00:00 posiłki 24h)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: owoce morza
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa, minigolf
∞ animacje, aerobik, rzutki, szachy
∞ tenis stołowy, boccia, łucznictwo
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat

Lokalizacja:
4 km od miejscowości
Kardamena,
20 km od miasta Kos,
10 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 5 brodzików, zjeżdżalnia wodna ośmiornica
∞ 2 place zabaw, minidisco
∞ animacje i zajęcia w klubach dla
dzieci w wieku 4-12 lat i 12-18 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

131

GRECJA | Kos

ALL INCLUSIVE

ZORBAS BEACH KOS
Fantastyczny hotel, który łączy w sobie urok i elegancję nowoczesnego
komfortu z klimatem letniego kurortu. Położony w cichej okolicy, bezpośrednio przy plaży, z pięknym widokiem na Morze Egejskie i sąsiednie
wyspy jest idealnym miejscem na wspaniałe i relaksujące wakacje.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: znajduje się restauracja,
tawerna, 3 bary, 3 baseny odkryte.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Ręczniki
plażowe. Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 13 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minilodówka,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV, łazienkę,
taras lub balkon.

Typy pokoi:
∞ junior suity dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, tawerna, 3 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie amerykańskie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie kontynentalne, przekąski
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte: tradycyjna tawerna
grecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy
∞ koszykówka
∞ siatkówka
∞ siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ minigolf, bilard
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ centrum SPA
∞ masaż
∞ salon piękności
∞ dyskoteka
∞ siłownia, aerobik
∞ jazda konna i wypożyczalnia rowerów
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-13 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 14-17 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat
2. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Północne wybrzeże wyspy,
1,5 km od Togaki, ok 10 km
od miasta Kos, ok. 15 km
od lotniska na Kos.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

GRECJA | Kos

ALL INCLUSIVE

PYLI BAY
Kameralna atmosfera i długa piaszczysta plaża to czynniki sprzyjające
spokojnemu wypoczynkowi. Czekają tu romantyczne spacery, lenistwo
przy basenie, czy też klimatyczne bary i tawerny w nieodległym centrum
Marmari. Fani aktywnego wypoczynku również nie będą zawiedzeni.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1989-2005 r. Odnowiony
w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, sejf przy
recepcji, 2 baseny odkryte.
PLAŻA
350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole i leżaki. Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 8 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, minilodówkę,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:30)
∞ śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ mała siłownia, tenis stołowy, bilard
∞ koszykówka, minigolf, kort tenisowy

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
Marmari, 5 km od wioski Pyli, 15 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki wydzielone przy basenie głównym
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, plac zabaw

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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OLGA’S PARADISE
Zlokalizowane zaledwie 200 metrów od plaży w miejscowości Paradeisi,
studia i apartmanety rozmieszczone są od strony Morza Egejskiego,
ogrodu lub basenu. Stanowią dobrą i ekonomiczną ofertę wakacyjną na
wyspie Kos w bliskiej odległości od centrum miasta Kos.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2003 r.
Na terenie hotelu: bar, sejf w recepcji, basen
odkryty.
PLAŻA
200 m od hotelu, żwirowo-kamienista, publiczna.
Przejście do plaży przez ulicę. Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, aneks
kuchenny, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ studia z tarasem dla max 3 os.
∞ apartamenty z balkonem dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
bar
Bez wyżywienia
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

Przykładowy pokój

Lokalizacja:
∞ WIFI GRATIS
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Psalidi, ok. 1,5 km od centrum miasta Kos,
23 km od lotniska. Przystanek autobusowy
znajduje się 100 m od hotelu.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik wydzielony przy basenie głównym
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

GRECJA | Kos

ALL INCLUSIVE

SUMMER VILLAGE
Cichy i przytulny obiekt spełni oczekiwania osób szukających odpoczynku w kameralnej atmosferze w otoczeniu pięknego ogrodu. W nieodległym centrum Marmari można spędzić miłe chwile spacerując po malowniczych zakątkach miasta.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf
w recepcji, pralnia, basen odkryty.
PLAŻA
ok. 600 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
i w 6 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ standardowe superior dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive (10:30-22:30)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ masaż
∞ bilard
∞ jazda konna

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
Ok. 1 km od centrum Marmari, ok. 14 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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Korfu
KULTURA

| TANIEC | ROZRYWKA | TRADYCJA
Górzyste
Korfu znane
jest również
pod nazwą
„Oliwkowej
wyspy”, ze
względu na
malownicze
wzgórza pełne
plantacji drzew
oliwnych,
jak również
pokrytych
ogrodami
cytrusów
i winnic.

Homerycka wyspa
To właśnie na Korfu podczas
powrotu na słoneczna Itakę,
zatrzymał się Odyseusz, bohater „Odysei” Homera.
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ulubione
miejsca
Królowa wysp jońskich nie jest duża,
ale za to bardzo imponująca.

Mitologiczna Kekira
Wyspa na całym świecie znana jest pod nazwą Korfu. Jednak
żaden z jej rodowitych mieszkańców tej nazwy nie używa. Dla
nich wyspa to mitologiczna Kerkira, która jest pierwszą i najczęściej używaną przez Greków nazwą wyspy. Jej początek
dała historia płomiennej miłości prosto z kart mitologii greckiej, kiedy to bóg Posejdon zauroczony wdziękami prześlicznej nimfy Cercyry, porwał ją i osiedlił razem ze swą wybranką
na wyspie, która została ochrzczona jej imieniem (ten miłosny
scenariusz znamy już ze słonecznej wyspy Rodos). Związek
Cercyry i Posejdona przyniósł na świat syna Faeka, który według mitologii zapoczątkował lud Faeków, którzy stworzyli na
wyspie pierwszą cywilizację. Grecy to bardzo dumny naród,
który w każdej dziedzinie życia czerpie garściami z tradycji,
dlatego nie zdziw się, jeżeli zapytacie Greka
o wyspę Korfu, a on odpowie, że takowa nie
istnieje. Dla Greków Korfu zawsze będzie
wyłącznie Kerkirą.
Korfu łączy w sobie to, co najlepsze w kulturze greckiej oraz włoskiej – ponieważ
przez kilkaset lat było pod panowaniem
weneckim. Dostrzeżesz to w zabytkowym
mieście Korfu oraz przemierzając wyspę, na której niemal każdy dom
ma żółtą, ceramiczną dachówkę. Kilometry zjawiskowych plaż,
które uważane są za najpiękniejsze na świecie, lazurowe morze, bajkowe zatoki przetykane
urokliwymi formacjami skalnymi
o fantazyjnych kształtach, słynne
monastyry, bogata historia regionu oraz przyjaźni i skorzy do
zabawy Grecy, to jedynie kilka
z tutejszych atrakcji.

Posejdon
Antyczny bóg mórz
oraz mieszkaniec
Kerkiry

coralove lato

Balkon z widokiem
na Morze Jońskie
Będąc w okolicach Paleokastritsy, nie
możecie przegapić znajdującego się
tam najsłynniejszego z punktów widokowych Korfu, czyli Bella Vista. Żeby do
niego dotrzeć musisz pokonać niezwykle wąską i krętą drogę, ale naprawdę
warto! Kiedy dotrzesz już na miejsce
wydobędziesz z siebie głośne: „Woow”,
bo tak powalające wrażenie wywrze na
tobie to miejsce. Punkt widokowy znajduje się nad Paleokastritsą w zachodniej
części Korfu. Jak na dłoni zobaczysz stąd
zapierający dech w piersiach widok na
sześć zatok, które tworzą Paleokastritsę, lazurowe morze, zieleń oliwkowych
drzew, na tle krajobrazu pagórków i skał,
a w głębi morza, okręt Odyseusza, który

Koper olbrzymi
W łodydze tego kwiatu, według miejscowych legend Prometeusz przemycił
wykradziony bogom ogień.

Rezydencja
Cesarzowej Sissi
Jedną z większych atrakcji turystycznych
Korfu jest okazały pałac Achllion, niedaleko Gastouri. Budowlę otacza bujny zielony ogród. Niegdyś należał on
do Elżbiety Bawarskiej, cesarzowej Austrii i królowej Węgier, żony Franciszka
Józefa I, znanej pod przydomkiem Sissi. W tarasowych ogrodach w cieniu cyprysów i palm podziwiać można liczne
kolumnady, rzeźby oraz antyczne greckie posągi. Motywem przewijającym się
w architekturze pałacu jest postać Achillesa, jednego z ulubionych bohaterów
Sissi. Rzeźbą niejako wieńczącą całość
fascynującego projektu jest ponoć ulubiona przez cesarzową postać Umierającego Achillesa dłuta Ernsta Herstera.
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Homerycka wyspa
LU D Z I E | H I S TO R I A | T R A DYC J A | Z A BY T K I | P R Z Y R O DA

Wakacje w iście królewskim stylu
Stolicą wyspy jest miasto o tej samej nazwie i przypomina włoskie miasteczko z okresu
średniowiecza. Żółte dachówki, wąskie uliczki, do tego górująca nad miastem XI wieczna
forteca oraz port to główne atrakcje miasta. Wyspa została skolonizowana w połowie VIII w.
p.n.e. przez Korynt, a rywalizacja z miejscową ludnością stała się przyczyną wojny peloponeskiej. Wyspa znajdowała się kolejno pod władaniem Rzymu, Bizancjum, Wenecji i Turcji
Osmańskiej. Na początku XIX w. wchodziła w skład Republiki Siedmiu Wysp, a po Kongresie
wiedeńskim przeszła pod panowanie Anglii. Stała się wtedy popularnym miejscem wypoczynkowym zamożnych Europejczyków – głównie Francuzów, Włochów i Austriaków.
Z tych czasów pochodzą pałace należące niegdyś do rodów di Savoia czy Habsburgów.
Na wyspie można zauważyć wpływy panujących tu narodów, widoczne najbardziej w architekturze, która nie ucierpiała podczas wojen XX w. Wenecjanie zostawili po sobie eleganckie
budynki z balkonami i okiennicami, typowymi dla włoskiego stylu, a Brytyjczycy postawili

„Super wakacyjna przygoda, piękne krajobrazy i morze
w kolorze nieba, gorąco polecam 100% satysfakcji.”
Agnieszka

Grecka „κρέπα” krepa
Naleśniki z owocami
kumkwotu
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wiele pomników, gmachów publicznych i założyli pola do gry w krykieta.
Za to górująca nad stolicą wyspy forteca przypomina o czasach, kiedy wyspa
broniła się przed najazdem Turków.

Cytrusowe likiery
Jednym z najbardziej charakterystycznych smaków wyspy jest owoc drzewka kumkwatu, który przybył na Korfu
z Azji przywieziony przez Brytyjczyków. Sady tych cytrusowych drzewek
z owocami przypominającymi mini
pomarańcze znajdują się w północno wschodniej części wsypy. Owoce
kumkwatu dodawane są do fenomenalnych likierów, z których słynie Korfu.
Z kumkwatu możecie skosztować również marmolady, syropy, lody czy też
galaretki posypane cukrem pudrem.
Owoc ten jest również składnikiem
najróżniejszych kosmetyków. Będąc
na Korfu musicie konieczni zaopatrzyć
się w kumkwatowe pyszności lub kosmetyki, bo wszelkie produkty, które
zawierają ten cytrusowy owoc, dostępne są jedynie na Kerkirze.

Wakacyjne wybrzeże
Turyści przyjeżdżający na Korfu najczęściej wybierają hotele znajdujące
się na północno wschodnim „wakacyjnym wybrzeżu” wyspy, z pulsującymi

Kanał miłości
gdzie błękit
wody w bajeczny sposób
współgra z bielą
wapiennych
ścian.

KORFU

Zielona wyspa pełna królewskiego wdzięku
Błogie lenistwo na 100%

Wszystkim fanom pięknych krajobra zów i ciepłego morza w kolorze nieba,
gorąco polecam wyspę Korfu - 100%
satysfakcji!
Pamiątki i masa zdję ć z wyjazdu muszą wystarczyć nam
do następnych wakacji.
Byliśmy zachwyceni położeniem
hotelu i bliskością morza, jak również
sklepikami z pamiątkami oraz piaszczystymi plażami, na których oddawaliśmy się błogiemu lenistwu. Plaże
z ratownikami oraz z różnymi atrakcjami wodnymi takimi jak przejażdżki motorówką lub na ciągniętych za
nią dmuchanych kółkach, zachwyciło
nasze dzie ci, które z przy jemn ością
korzystały z dmuchanych atrakcjami.
Ten wyjazd był spełnieniem marzeń
dla całej naszej rodziny i już w samolocie widz ąc roze śmiane i szczęśliwe spojrzenia dzieci wiedziałam że
organizację następny ch wak acji bez
wahania powierzymy Coral Travel Wezyr Holidays.
Ewa

Starówka w mieście Korfu
Urokliwe wąskie uliczki, unosząca się w tle grecka
muzyka i wielokolorowe sklepiki sprawiają, że
zakochasz się w tym miejscu.

Likier
Wyrabiany z tak
popularnych na
wyspie owoców
kumkwotu.

coralove lato

w rytmie wakacyjnych rozrywek kurortami Kassiopi i Sidari, ale też zacisznymi wioskami, jak
Kalami. Jednym z najpiękniejszych miejsc jest
Palaiokastritsa z pięknymi żwirowymi plażami, lazurowym morzem i wieloma zatoczkami
otoczonymi wysokimi skałami i dostępnymi
tylko od strony morza. Za to południe Korfu
jest mniej górzyste i znajduje się tu kilka kurortów wypoczynkowych. Jeżeli szukasz bogatego życia nocnego dobrym wyborem będzie
Benitses i Kavos, gdzie można bawić się do
białego rana, a w dzień leniuchować na plaży.
W tej części wyspy znajduje się też Myrtiotissa – niegdyś uważana za najpiękniejszą plażę
świata. Kto chce zobaczyć prawdziwe cuda

natury, powinien wybrać się w okolice Sidari.
Miejscowość słynie z Kanału Miłości, gdzie błękit wody w bajeczny sposób współgra z bielą
wapiennych ścian. Amatorów kąpieli tutaj nie
brakuje, tym bardziej, że jak głosi miejscowa legenda pannom gwarantują one udany związek,
zaś parom dozgonną miłość.
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fakultatywne
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U cesarzowej Sissi
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.

Albania

z przewodnikiem
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.
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Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

SZMARAGDOWA WYSPA

Grecja wycieczki
Korfu

Rejs na Rajską Plażę

KORFU

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.

Korfu
Hellinis
Corfu Holiday Palace

●● Alexandros

Rodzinne wakacje

coralove lato
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PRZY PLAŻY

ALL INCLUSIVE

●● Island Beach
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Przykładowy pokój
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PALEO ART NOUVEAU
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.

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

Lokalizacja:
Paleokastritsa, ok. 1 km do centrum miejscowości,
25 km od miasta Korfu. Przystanek autobusowy
obok hotelu, 20 km od lotniska.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1969 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 3 bary, 2 baseny
odkryte ze słodką wodą i taras słoneczny.
PLAŻA
300 m o hotelu, publiczna, piaszczystożwirowa, 150 m długości. Do plaży zejście
po schodach i przejście przez ulicę. Leżaki,
parasole, ręczniki plażowe.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację, telefon, sejf, TV,
lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ executive
∞ bungalow

coralove lato
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ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ śniadanie amerykańskie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lody oraz podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ aerobik
∞ jacuzzi
∞ koszykówka,l siatkówka
∞ badminton. bilard
∞ sporty wodne na plaży

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 3 bary
All Inclusive (11:00-23:00)

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-13 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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CORFU HOLIDAY PALACE
Umiejscowiony na klifie, przy piaszczysto-żwirowej plaży. Z obiektu
roztacza się niesamowity widok na morze, okoliczne wysepki i zatokę.
Na szukających relaksu i odprężenia czekają zabiegi w centrum SPA, dla
dzieci przygotowano plac zabaw.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1976 r. Odnowiony 2017 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 3 bary, room
service, 3 sale konferencyjne, centrum biznesowe, pralnia, sejf w recepcji, wypożyczalnia samochodów, basen odkryty.
PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysto-żwirowa, 100 m
długości, prywatna, łagodne zejście do wody.
Do plaży zejście schodami lub windą. Parasole
i leżaki, ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w 38 bungalowach i budynku
głównym. Wyposażone w klimatyzację centralną
w budynku głównym i indywidualną w bungalowach, TV, telefon, sejf, minibar, łazienkę.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ bungalow dla max 3 os.
∞ rodzinne bungalow dla max 4 os.
∞ suity
∞ superior
WYŻYWIENIE
4 restauracje i 3 bary
Śniadanie i obiadokolacja
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ 2 korty tenisowe, lekcje tenisa
∞ siłownia, aerobik, salon piękności
∞ tenis stołowy i bilard, kręgle
∞ centrum SPA, łaźnia turecka, masaż
∞ wypożyczalnia rowerów
∞ sporty wodne na plaży, siatkówka plażowa

Przykładowy pokój

∞ HALF BOARD
∞ WIFI GRATIS
∞ PRZY PLAŻY
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Lokalizacja:
Kanoni, ok. 4 km od centrum Korfu, ok. 4 km
od lotniska. Przystanek autobusowy znajduje
się ok. 300 m od hotelu.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji, opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat, plac zabaw

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

GRECJA | Korfu

ALL INCLUSIVE

ALEXANDROS
Nieduży hotel zlokalizowany ok. 300 m od plaży, z dala od zgiełku miasta.
Położony w pięknej scenerii pod słynnym pałacem Achilleion, z przyjaznym, czystym i dobrze utrzymanym otoczeniem, z pewnością sprawi,
że wakacje będą jeszcze przyjemniejsze i beztroskie.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1978 r. Odnowiony w 2007 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary,
basen odkryty, taras do opalania.
PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, kamienista,
200 m długości. Parasole, leżaki
i ręczniki plażowe. Strome dojście
do plaży, przejście przez ulicę.
POKOJE
W budynku głównym. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, sejf,
mini lodówkę, łazienkę, balkon lub
bez balkonu.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-01:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ wieczór grecki lub muzyka na żywo
∞ tenis stołowy, szachy, bilard

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Perama, ok. 5 km lotniska,
6 km od miasta Korfu.
Do najbliższego sklepu
i restauracji ok. 300 m

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

HELLINIS
Doskonale zlokalizowany w pobliżu miasta Korfu w najbardziej znanym
obszarze Kanoni. Idealne miejsce wypadowe, które daje możliwość poznania tej uroczej wyspy. Szukający relaksu, spędzą leniwe chwile na
pięknej plaży, z której rozpościerają się urokliwe widoki.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1971 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary,
recepcja, sejf w recepcji, taras słoneczny,
możliwość wypożyczenia samochodów,
skuterów oraz rowerów, basen odkryty.
PLAŻA
600 m od hotelu, publiczna, piaszczystożwirowa, 150 m długości. Leżaki i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
lodówkę, TV, telefon, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ rodzinne
∞ superior
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie amerykańskie, obiad, kolacja
∞ przekąski i lody oraz podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ bilard

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
Kanoni, 4 km od centrum miasta Korfu,
2 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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ISLAND BEACH
Doskonale położony, w popularnym wśród turystów Kavos. Wygodne miejsce, aby spędzić wspaniałe wakacje i cieszyć się malowniczymi wschodami
i zachodami słońca, ale również nocnym życiem Kavos. Hotel polecany jest
parom lub grupie znajomych, którzy spragnieni są dobrej zabawy.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2006 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, pralnia,
sejf w recepcji, 2 baseny odkryte. Klienci
zakwaterowani w aneksach mogą korzystać
z całej infrastruktury hotelu.
PLAŻA
Przy budynkach głównych, z aneksów dojście
przez ulicę, wydzielona część plaży publicznej,
piaszczysta. Leżaki, parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym
Superior Island Beach, w budynku głównym
Superior Island Bamboo i w kilku aneksach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
lodówkę, łazienkę, w wybranych
pokojach balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ superior studio dla max 3 os.
∞ annex studio dla max 3 os.
∞ standard annex apartmanenty dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja, bary
Śniadanie i obiadokolacja
Tylko śniadanie
Bez wyżywienia
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

Przykładowy pokój

∞ HALF BOARD
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
350 m od centrum Kavos, 45 km od lotniska.
50 m od hotelu znajduje się przystanek autobusowy.

SPRAWDŹ
CENĘ



AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ jacuzzi
∞ minigolf
∞ bilard
∞ siatkówka plażowa
∞ animacje dzienne

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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Zakynthos
KULTURA

| TANIEC | ROZRYWKA | TRADYCJA
Znakiem
rozpoznawczym
wyspy
i jednocześnie jej
fotograficznym
symbolem jest
oczywiście
Zatoka Wraku.
W ów zatoce
znajduje
się jedna
z najbardziej
malowniczych
plaż w całej
Grecji – plaża
Navagio.

Zatoka Wraku
A na środku białej plaży leży
on... cały na „bordowo”, grzejący
się w promieniach słońca już
od lat, wrak statku „Panagiotis”.
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ulubione
miejsca
Wyspa Zakynthos ma zaledwie 40 km długości
i 20 km szerokości, ale atrakcji na niej co niemiara.
Wakacje tu na pewno zaliczysz do udanych!

Czarująca Wyspa Zakynthusa
Wyspa Zakynthos to trzecia co do wielkości wyspą na Morzu

Jońskim, położona niecałe 18 km od Półwyspu Peloponeskiego. Ciepła, krystalicznie czysta i turkusowa woda, piaszczyste
plaże w zatokach otoczonych wysokimi białymi klifami, nurkowanie, pływanie z żółwiami, rozległe gaje oliwne, wspaniała
kuchnia - oto czym kusi grecka wyspa Zakynthos.
Swoją nazwę zawdzięcza synowi mitycznego króla Dardanosa – Zakynthusowi. Królewicz, gdy tylko zjawił się na
wyspie, został nią oczarowany. Zdecydował się osiąść na wyspie, rozwinąć ją oraz rozsławić jej kulturę na inne kolonie
Morza Śródziemnego. Starożytne monety znalezione w tym
rejonie sugerują, że ludność żyjąca w czasach Zakynthusa
czciła bogów Olimpu – głównie patronującego sztuce Apolla
i opiekującą się łowiectwem Dianę, ze względu na zapierające
dech w piersiach krajobraz wyspy oraz ilość zwierzyny łownej
w tutejszych lasach. Na odnalezionych podczas wykopalisk
monetach często powtarzającym się motywem był wizerunek
Zakynthusa z wężem, który według legendy, uwolnił wyspę
od plagi tych zwierząt. Wyspa zachwyca szmaragdowym morzem, olśniewającą bielą skał oraz niebieskimi grotami.

Wyspa Cameo
Idealne miejsce na romantyczne
oświadczyny.

Błękitne groty

Most
Zakochanych

Na wschodnim wybrzeżu wyspy, niedaleko przylądka Skinari, znajduje się
sieć jaskiń z wyjątkowo błękitną wodą,
podświetlaną przez słońce. Jej przejrzystość sięga do samego dna, czyli na
głębokość około 8 metrów. Jaskinie te
zostały odkryte w 1897 roku. A najlepiej
odkryjesz ich uroki wpływając do nich
łodzią z przeszklonym dnem, dzięki czemu zobaczysz morskie tajemnice tego
miejsca. Atrakcją są również łuki skalne,
pod którymi będziesz przepływać.

W okolicy Laganas znajduje się urokliwa wysepka Cameo, na którą można dostać się po przejściu drewnianej kładki
z Agios Sostis wprost na wyspę. Most się
nieco trzęsie i chybocze, ale naprawdę
warto podjąć wyzwanie. Zakochani wybierają wyspę na organizację ślubów
i bajkowych sesji zdjęciowych, dzięki
czemu prowadzący na nią most zyskał
miano „zakochanych”. Odbywają się
tam również przyjęcia weselne i imprezy, którym towarzyszą świetlne pokazy.
A na koneserów snurkowania czekają
tu kolorowe rybki, kraby, jeżowce i rozgwiazdy w krystalicznie czystej wodzie.

coralove lato
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Wakacje w kolorze lazuru
LU D Z I E | H I S TO R I A | T R A DYC J A | Z A BY T K I | P R Z Y R O DA

Serce wyspy

Siarkowe SPA

Stolicą wyspy jest miasto o tej samej nazwie, ale za turystyczne centrum wyspy uznawana
jest miejscowość Laganas. Za sprawą licznych dyskotek, klubów, barów oraz tawern, gdzie
możesz biesiadować delektując się wyborną grecką kuchnią, miasto pulsuje życiem przez
całą dobę. Z roku na rok rośnie również popularność miejscowości Tsivili, która może poszczycić się szeroką plażą i parkiem rozrywki Luna Fun Park, a na fanów wodnych szaleństw
w miejscowości Sarakinado, czeka park wodny Water Village z kilkunastoma zjeżdżalniami
oraz 300 metrową sztuczną falą.

Niektóre z miejscowych plaż są naprawdę wyjątkowe, właśnie do takich
należy plaża Xigia, położona na północno wschodnim wybrzeżu wyspy.
Plaże w tej części wyspy są malutkie
i żwirkowe, ta dodatkowo jest siarkowa… Tak, tak siarkowa. W tym rejonie
w wodzie wydobywa się siarka, dzięki
czemu morze w tych okolicach bogate
jest w jej dużą ilość. Woda w tych rejonach jest lekko mętna i chłodniejsza,
ze względu na klify i duże głębokości
wody, a kąpiel w takim naturalnym SPA
doskonale wygładza skórę, wpływa na
jej jędrność, zdrowy i młody wygląd
oraz zahamują wszelkie problemy
dermatologiczne. Należy jednak przygotować się na to, że przez kilka dni,
możemy czuć się jak „zapałka”, gdyż po
takiej kuracji skóra będzie miała specyficzny zapach siarki.

...Wyspa zaskoczyła nas zarówno różnorodnością
przyrody jak i krętymi drogami, na co nie do końca
byliśmy przygotowani. Łagodnie ujmując, wyspa ta
powinna nazywać się „Zakrętos”...
Katarzyna

Spotkanie z żółwiem Caretta Caretta

Porto Vromi
Plaża położona
pośród gór,
w urokliwej
zatoczce, która
funkcjonuje
również jako
niewielki port.

Czy wiesz, że żółwie Caretta Caretta mogą osiągnąć nawet do 1,2 metra długości i ważyć 100 kg! Ów majestatyczne stworzenia jak turyści z całego świata
upodobały sobie południowe wybrzeże Zakynthos. Można je spotkać na plażach
Laganas, Kalamaki, Sekania, Dafni i Gerakas. Co roku od czerwca do września, te
zagrożone wyginięciem żółwie składają tam jaja w stworzonych wzdłuż brzegu
tysięcach gniazd. Aby chronić te piękne stworzenia, w zatoce Laganas w 1999 r.
został utworzony Morski Park Narodowy Zakynthos.
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ZAKYNTHOS

Pełna tajemnic, jedna z najpiękniejszych wysp jońskich
Rajskie wakacje

Nasza cudowna przygod a na wyspie
Zakynth os rozpoczę ła się od spacerów
wzdłuż plaży i poczucia słońca na skórze,
ciepłego wiatru we włosach, zapachu oliwek
i morskiej bryzy. Potem już tylko zwiedzaliśmy, podziwialiśmy, chłonęliśmy: bajkową
Zatokę Wraku, Błękitne Groty, zjawiskową
Kefaloni e i plażę Myrtos. Widok morza,
szum fal i widowiskowe zachody słońca,
wprowadzały nas w romantyczny nastrój
każdego dnia. Nie ominęła nas też przygoda z żółwiem Caretta Caretta.
Grecka gościnno ść, otwartość i beztrosk ie
życie, uświadomiły nam, iż nie warto się
w życiu śpieszyć, że warto przystan ąć,
odetchnąć, choć przez chwilę cieszyć się
z każdej chwili spędzonej razem. Niemalże
każdy moment naszej podróży uwieczniliśmy na zdjęciach, aby w czasie jesiennych
szarych dni i mroźnych zimowych wieczorów, otworzyć album i poczuć na nowo
ciepło tamtego wakacyjnego słońca.
Zaskakująco rajskie wakacje, po prostu nas
wciągnęły, i już nie możemy doczekać się
kolejnego lata, by spakować walizki i wyruszyć smakować kolejny kraj i jego smaki.
Katarzyna

Klasztor Anafonitria

Komboloi
to sznur koralików, używany, dawniej wyłącznie
przez mężczyzn. Zajęcie
dłoni sznurem ma na
celu ogólną poprawę
samopoczucia i zmniejszenia skutków stresu.

coralove lato

Wypoczywając pamiętaj by odwiedzić najstarszy na wyspie monastyr, który jest bardzo ważnym miejscem dla mieszkańców Zakynthos.
Znajdziesz go w wiosce Anafonitria. Powstał
w XIV wieku, dla ikony Matki Boskiej uratowanej z tonącego statku płynącego z Konstantynopola. W monastyrze w XVI wieku mieszkał
opat Dionizos, późniejszy święty i patron wyspy. Podobno jego wstawiennictwo chroniło
monastyr podczas wielu trzęsień ziemi, w tym
z 1953 roku. W kościele znajdują się relikwie
świętego. Wieża przy wejściu (dziś dzwonnica)
pełniła kiedyś funkcję obronną i była schronieniem dla mieszkańców.
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Grecja wycieczki
Zakynthos

fakultatywne

H I S TO RYC Z N E | R O D Z I N N E | A K T Y W N E | R E L A K S U J ĄC E

Navagio

błękitne jaskinie i cudowne plaże
Najbardziej popularna wycieczka – całodzienny rejs podczas którego będzie
czas na plażowanie i kąpiele oraz wizytę w tzw. Zatoce Wraku (Navagio lub
Navajo). Na urokliwej plaży otoczonej wysokimi skałami, spoczywa wrak statku – najczęściej fotografowane miejsce na całym Zakyntos. Zatrzymamy się
również w Błękitnych Jaskiniach.

Rejs na spotkanie
z Caretta-Caretta
Po opuszczeniu wakacyjnych resortów skierujemy swą uwagę na port Agios
Sostis, usytuowany tuż przy pięknej, piaszczystej Zatoce Laganas. Tam wejdziemy na pokład łodzi, która zabierze nas w miły rejs. Jego celem jest oczywiście
spotkanie z wielkimi żółwiami morskimi, z których słynie wyspa Zakyntos. Udamy
się również w pobliże malowniczej wysepki w kształcie żółwia, noszącej nazwę
Marathonisi. Podczas tego rejsu zatrzymamy się, aby popływać i ponurkować
w turkusowo-błękitnej wodzie. Prawie cały czas pływać będziemy na wodach
Narodowego Parku Morskiego, więc niejednokrotnie nadarzy się okazja na spotkanie żółwi Caretta-Caretta. Kiedy powrócimy do portu Agios Sostis, zostaniemy
zabrani z powrotem do miejsca naszego wakacyjnego pobytu.

Olimpia
Całodzienna wycieczka na półwysep Peloponez, obejmująca zwiedzanie starożytnej Olimpii, gdzie odbyły się
pierwsze igrzyska. Wczesnym rankiem wyjazd z hotelu,
a następnie rejs promem do Kyllini na Peloponezie. Przejazd do Olimpii – zwiedzanie ruin i muzeum z przewodnikiem. Będzie również czas na zwiedzanie, lunch i zakupy
w centrum dzisiejszego miasteczka.
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Island tour

ZAKYNTHOS

Wycieczka po wyspie
Relaksująca wycieczka po wyspie, podczas której będzie możliwość obejrzenia m.in. Klasztoru Św. Dionizosa – patrona Zakyntos,
Bochali – punktu widokowego, Callinikos – winiarni, gdzie będzie
możliwość poznania etapów produkcji lokalnego wina oraz degustacji; Skinari ze swymi słynnymi Błękitnymi Jaskiniami; Pottery
Sigouros – zakład ceramiki wykorzystujący techniki i wzory bizantyjskie.

Morze Jońskie

Alykes

Planos Apart Hotel

Kampi

●● Sunrise Hotel
Admiral Anex
Argassi

Zakyntos

Commodore

Kalamaki

Laganas
Village Inn Studios
& Family Apartments
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SUNRISE HOTEL

4

X

156

VILLAGE INN STUDIOS
& FAMILY APARTMENTS

4

X
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ADMIRAL ANEX ARGASSI

3

X
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PLANOS APART HOTEL

3

X
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COMMODORE

3

X

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

X

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

4

WI-FI GRATIS

MAJESTIC SPA

ZJEŻDŻALNIE

154

PRZY PLAŻY

ALL INCLUSIVE

Majestic Spa

STANDARD

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

Agios Nikolaos

LISTA HOTELI – ZAKYNTHOS

Rejs na Kefalonię
Całodzienna wycieczka na pobliską przepiękną wyspę Kefalonię. Cudowne, zapierające dech w piersiach widoki, wyjątkowej
urody plaże, wspaniałe turkusowe morze i laguny, małe wioski
rybackie. Ponadto podziemne jezioro, jaskinie i stolica wyspy
Argostoli.

coralove lato

2-12 lat
X

X

2-12 lat
2-12 lat

X

2-12 lat
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ALL INCLUSIVE

MAJESTIC SPA
Hotel polecany tym, którzy szukają rozrywkowego wypoczynku. Na terenie hotelu znajduje się odkryty basen z pool barem, do tego basen kryty
w centrum SPA. Piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza w odległości 400 m od hotelu, do rozrywek kurortu Laganas - tylko 4 km.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1984 r. Odnowiony w 2008 r.
Na terenie hotelu: restauracja główna, bar
w budynku głównym z częścią przy basenie,
sala telewizyjna, wypożyczalnia samochodów,
taras z widokiem na basen, basen odkryty, basen
kryty w centrum SPA.
PLAŻA
400 m od hotelu, publiczna, piaszczysta,
łagodne zejście do morza. Parasole i leżaki.
Dojście do plaży ulicą.
POKOJE
W budynku głównym i 4 budynkach bocznych.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
TV, telefon, lodówkę, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ rodzinne
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar przy basenie
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, tenis stołowy
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż, fryzjer
∞ jacuzzi, sauna, łaźnia turecka, łaźnia parowa
∞ dyskoteka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

154

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ
Laganas przy głównej ulicy,
ok. 4 km od miasta Zakynthos,
ok. 6 km od lotniska.



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

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

GRECJA | Zakynthos

Hotel
tylko dla

dorosłych

ALL INCLUSIVE

SUNRISE HOTEL
Znajduje się niedaleko centrum Tsilivi - miejscowości położonej w północno-wschodniej części wyspy. Tsilivi słynie z długich, piaszczystych
plaż, gajów oliwnych oraz zielonych wzgórz. Hotel oferuje komfortowy
wypoczynek, smaczne posiłki, basen odkryty i zadbany teren wokół.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1997 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf
w recepcji, basen odkryty.
PLAŻA
900 m od hotelu, publiczna, piaszczysta
z łagodnym zejściem do wody, odznaczona
certyfikatem Błękitnej Flagi. Do plaży kursuje
bus hotelowy. Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf,
minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski i lody
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

Lokalizacja:
Tsilivi, 500 m od centrum miejscowości,
4 km od miasta Zakyntos, 8 km od lotniska.
Przystanek autobusowy obok hotelu.

SPRAWDŹ
CENĘ



AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, cymbergaj, rzutki, bilard
∞ jazda konna

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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Pokoje

dla rodzin
os.

5

ALL INCLUSIVE

VILLAGE INN STUDIOS
& FAMILY APARTMENTS
Ośrodek położony na wyspie Zakynthos zaledwie kilka minut drogi od
centrum kurortu Laganas, domu żółwia morskiego Caretta. Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają miejsca, aby cieszyć się wakacjami
w rodzinnym obiekcie, będąc jednocześnie blisko nocnych rozrywek.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen odkryty.
PLAŻA
1800 m od hotelu, publiczna,
piaszczysto-żwirowa.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, sejf, aneks
kuchenny, lodówkę, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ studia dla max 3 os.
∞ studia superior dla max 3 os.
∞ studia maisonette dla max 5 os.
∞ studia quadruple dla max 4 os.
∞ one bedroom apartment dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar przy basenie
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Śniadanie i obiadokolacja
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ bilard, piłkarzyki

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
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Lokalizacja:
Laganas, 1 km od centrum miasta, 7 km od miasta
Zakyntos, 4 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

GRECJA | Zakynthos

ALL INCLUSIVE

ADMIRAL ANEX ARGASSI
Wraz z dwoma sąsiednimi hotelami tworzy kompleks, gdzie Goście mogą
wzajemnie korzystać z oferty rozrywkowej. Admiral jest doskonałą bazą
wypadową dla turystów nastawionych na zwiedzanie, jak i dla rodzin
z dziećmi, dla których są przygotowane liczne animacje.
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1995 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, room
service, sejf w recepcji, basen odkryty.
Kompleks hotelowy usytuowany na wzgórzu,
składający się z 3 hoteli: Commodore,
Admiral oraz Captain’s. Goście hotelu Admiral
Annex mogą korzystać z infrastruktury
wszystkich hoteli.
PLAŻA
350 m od hotelu, publiczna, piaszczystokamienista. Parasole i leżaki. Dojście do plaży
ulicą. Bar na plaży.

POKOJE
W budynku głównym i w aneksie. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon,
sejf, aneks kuchenny z podstawowym
wyposażeniem, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ studia dla max 3 os.
∞ apartamenty dla max 4 os.

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne

WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, lody, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw w hotelu Captain’s
∞ miniklub dla dzieci w wieku
5-12 lat w hotelu Captain’s
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ animacje, łóżeczko dla dziecka do 2 lat

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ rzutki, miniboisko do piłki nożnej
∞ tenis stołowy, jacuzzi w hotelu Captain’s
∞ animacje (głównie w hotelu Admiral)
∞ aerobik, dyskoteka, siatkówka plażowa, bilard

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ
Argassi, ok. 5 km od miasta
Zakynthos, ok. 4,5 km
od lotniska.



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

PLANOS APART HOTEL
Nowoczesny hotel jest idealnym wyborem dla rodzin lub par. Przyjazna
atmosfera i spokojna okolica sprawiają, że jest on idealnym miejscem na
wypoczynek. Otoczony sklepami, restauracjami i barami położony jest
tylko pięć minut spacerem od głównej ulicy Tsilivi oraz od plaży.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, recepcja, sejf
w recepcji, pralnia, basen odkryty.
Klienci mogą korzystać z udogodnień hotelu
Admiral Tsilivi.
PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna - 1500 m długości,
piaszczysta. Przejście do plaży przez ulicę.
Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, aneks
kuchenny, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
lodówkę, TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ apartamenty dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje , tenis stołowy, szachy, rzutki, squash
∞ gimnastyka w wodzie, siatkówka plażowa

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
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GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
Wschodnia część wyspy,
CENĘ
200 m od centrum Tsilivi,
5 km od miasta Zakyntos,
7 km od lotniska. Przystanek
autobusowy w pobliżu hotelu.



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

GRECJA | Zakynthos

ALL INCLUSIVE

COMMODORE
Kompleks hotelowy usytuowany na wzgórzu, polecany zarówno rodzinom z dziećmi, jak i grupom przyjaciół. W zlokalizowanym niedaleko
centrum miejscowości Argassi na przyjeżdżających czekają bary i klimatyczne tawerny, gdzie poznać można lokalną atmosferę.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1985 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary,
sejf przy recepcji, 2 baseny odkryte.
Kompleks hotelowy usytuowany na wzgórzu,
składający się z 3 hoteli: Commodore, Admiral
oraz Captain’s. Goście hotelu Commodore mogą
korzystać z infrastruktury wszystkich hoteli.
PLAŻA
Ok. 350 m od hotelu, publiczna, piaszczystokamienista, przejście do plaży przez ulicę.
Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w indywidualną klimatyzację sejf,
aneks kuchenny, minibar, TV, telefon, łazienkę,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ studio
∞ apartamenty
WYŻYWIENIE
restauracja, bar
All Inclusive (09:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka, aerobik
∞ jacuzzi, siatkówka plażowa
∞ tenis stołowy, bilard, miniboisko do piłki nożnej
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw, łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 5-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ

Argassi, 4 km do miasta
Zakyntos, ok. 4 km od lotniska.



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

Bułgaria

Kusi złotym piaskiem
SŁONECZNY BRZEG

| ZŁOTE PIASKI

Piękne, złote plaże, ciągnące się kilometrami, niezawodna pogoda, pyszne lokalne specjały, bardzo dobre wino, wielowiekowa historia i wciąż żywy folklor to tylko zapowiedź
wspaniałej wakacyjnej przygody w Bułgarii.
Ten złoty kraj oferuje tak wiele za tak niewiele - począwszy od szerokich plaż, poprzez
kameralne zatoczki, efektowne klify, przepiękne przełomy rzek o baśniowej urodzie,
aż po majestatyczne góry, monastyry, sławne klasztory i urzekające stare miasta.
Czarnomorskie plaże od dawna cieszą się zasłużoną sławą, a dziś Bułgaria przeżywa
prawdziwy renesans. I nie ma się czemu dziwić miękki, złoty piasek, niezwykle szerokie plaże, ciepła woda, gwarantowana słoneczna pogoda zachęcają do odwiedzenia
tej części Europy.
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POWODY, ABY ODWIEDZIĆ BUŁGARIĘ
Pyszna kuchnia łącząca słowiańską obfitość
i bałkański smak
Hotele z formułą All Inclusive w przystępnej cenie
Bogactwo zabytków
Złote, piaszczyste plaże
Malownicze przełomy rzeczne i piękne formy krasowe

coralove lato
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Lato pachnące różami
TANIEC
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Trójkątne białe hotele, od lat uchodzą za jedną z ikon
bułgarskiego wybrzeża, zlokalizowane bezpośrednio
przy plaży z łagodnym dostępem do morza stanowią
niewątpliwy atut dla rodzin podróżujących z dziećmi.
Szczególnym sentymentem Bułgarię obdarzają Polacy
ze względu na pewne pokrewieństwo słowiańskich dusz
i zbliżoną mentalność i historię.

Złota kraina
Wczasy w Bułgarii to nie tylko piękne plaże,
wyśmienita kuchnia czy zabytkowe miasta,
ale także królestwo pachnących róż i olejków
różanych.
Słoneczny Brzeg, ten największy kurort na
bułgarskiej riwierze pozwala rozkoszować
się promieniami słońca na najpiękniejszej
i najdłuższej plaży oznaczonej Błękitną Flagą. 8-kilometrowa linia brzegowa tworzy
malowniczy półksiężyc otoczony wydmami
i hotelami. W kurorcie kwitnie rozrywkowe
życie nocne, gwarne bary i dyskoteki zapełnione są do białego rana. Wszędzie unosi się

wakacyjna, młodzieńcza atmosfera, a na ulicach króluje taniec, radość i zabawa.
Kurort Złote Piaski łączy w sobie piękno
nadmorskiego krajobrazu z nieprzeciętną
urodą miast i kuszącą atmosferą chilloutu,
a wszystko w wersji All Inclusive!
Legenda głosi, że to właśnie tutaj piraci zakopali ogromną ilość swych złotych skarbów.
Ziemia jednak się zemściła za ich czyny zmieniając ich bogactwa w cudowny piasek.
Łagodny klimat, kilometry szerokich plaż
z piaskiem mieniącym się odcieniami złota
w promieniach słońca to tylko niektóre z wielu atrakcji tego regionu.

Riwiera
Bułgarska
zachwyca
jasnym,
miękkim piaskiem
pod
stopami

„...Uwielbiam plaże z piaskiem, a w Bułgarii
piasek jest przepiękny, złocisty. Nigdzie indziej
nie widziałam takich plaż...”
Amanda
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Podczas
festiwalu róż
najpiękniejszej
dziewczynie zostanie
nadany tytuł
Królowej Róż

Aby uzyskać 1 kg
olejku potrzeba
aż 5 ton różanych kwiatów

Co im w duszy gra

Drewniane figurki
Bułgaria słynie z rzemiosła
artystycznego, ciekawym upominkiem będą ludowe figurki
wyrzeźbione z drewna

Zamiłowanie do muzyki zwłaszcza tej ludowej towarzyszy Bułgarom od wieków
tworząc fascynującą mieszankę rytmów,
klimatów muzycznych oraz figur tanecznych. Wciąż żywy folklor spotkać można
zarówno w dużym kurorcie jak i małej górskiej wiosce. Przytulne restauracje, tawerny
i kluby z widokiem na morze wypełnione są
skoczną muzyką, dźwiękami gitar i śpiewem
pieśniarzy. W wielu wioskach spotkać można nawet jeszcze śpiewaków, pamiętających
ponad sto długich, wielozwrotkowych ludowych pieśni.
Bułgaria słynie z miłości do tańca korowodowego. Najbardziej rozpowszechnionym
z nich jest horo, co oznacza korowód utworzony przez trzymających się za ręce tancerzy tworząc łańcuch. Dobrze aby zebrały się
co najmniej cztery osoby. Horo może zamykać się w kółeczku, a może być wężykiem
przyjmującym różne formy i kształty według
fantazji prowadzącego.
Podczas wypoczynku w czerwcu będzie
okazja zobaczyć niezwykle efektowny, rytualny taniec nestinari na rozżarzonych węglach, który ma zapewnić zdrowie i urodzaj.
Szczególnie uroczysty przebieg odbywa
się 3 czerwca kiedy obchodzony jest dzień
św. Heleny i św. Konstantyna. Po porannych
uroczystościach w cerkwi i procesji do świętego źródła, wieczorem przy dźwiękach
bębna uczestnicy formują krąg wokół dopalającego się ogniska, a tancerze kolejno
wchodzą do niego boso.

PRZYSŁOWIA, POWIEDZONKA
Bez pracy odpoczynek niesłodki
Błogosławione niech będzie wino - przeklęte
pijaństwo
Człowiek bez ojczyzny jest jak słowik bez pieśni
Pomóż sobie sam żeby Ci Pan Bóg pomógł
Praca to życie i zdrowie

coralove lato
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Tak smakuje
Bułgaria
TANIEC
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Kulinarna oferta Bułgarii jest bogata, smaczna i różnorodna, obfituje w warzywa i owoce.
Zaznaczają się tu wpływy smaków słowiańskich, śródziemnomorskich, greckich, tureckich i włoskich.
Wyborne rarytasy rozpieszczają zmysły,
wzmacniają apetyt, a podniebienie jest
w siódmym niebie. Smakowitych pokus jest
tu naprawdę bardzo wiele i prawie codziennie można poczuć się jak na uczcie w iście
królewskim stylu.
Obowiązkowym punktem bułgarskiego
menu jest dobrze już znana sałatka szopska,
przyrządzona z pokrojonych pomidorów,
ogórków i papryki, w polewie z octu winnego i oleju, posypaną startym białym serem
i natką pietruszki.
Innym przykładem może być gulasz gjuwecz
z aromatycznym sosem podawany w glinia-

Sałatka
szopska
Bałkański
przepis
na zdrowie
i urodę
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Wyśmienite konfitury
z prawdziwej bułgarskiej
róży, to niepowtarzalny
smak i aromat

nym naczyniu, a także
pyszne lokalne sery. Na
upalny dzień idealny bęMusaka – pyszna
dzie tarator czyli chłodnik
zapiekanka z mielonego
mięsa z dodatkiem
doprawiony kroplą oliwy,
ziemniaków i innych
naturalnym jogurtem,
warzyw
siekanymi ogórkami, czosnkiem i orzechami włoskimi.
Jako aperitif polecamy kieliszek rakiji z winogron, śliw lub moreli. W restauracjach nadmorskich prym wiodą dania z ryb
z dodatkiem białego bułgarskiego wina.

Bułgarski street food
Bułgarzy lubią przysiąść na ławeczce w parku, przy ulicy lub przed domem, z papierowym rożkiem prażonych pestek słonecznika
i podgryzać je sobie, obserwując toczące się
dookoła życie. Odpoczywając w Bułgarii warto skosztować lokalnych ulicznych potraw.
Dużą popularnością cieszy się kebabczeta
- to taki bałkański sznycelek na patyku przyrządzony z mielonego mięsa najlepiej z baraniny z przyprawami, uformowany w wałeczki
i upieczony na grillu. Obowiązkowym przysmakiem jest tikwenik, którego cieniutkie,
lekko chrupiące ciasto skrywa przepyszny
dyniowy farsz, z dodatkiem orzechów doprawiony szczodrze cynamonem.

Z kolei banica to esencja kuchni bułgarskiej,
tradycyjne danie przyrządzone z chrupiącego ciasta filo wypełnionego delikatnym nadzieniem ze słonego sera sirene (bułgarski
biały ser). Możemy zajadać się nią w wersji
z nadziewanym porem, szpinakiem, dynią,
kapustą a nawet mięsem.
Warto wstąpić do ulicznej baniczarnicy, czyli tutejszej piekarni i przyjrzeć się jak piekarz
przyrządza banicę zręcznie obracając ciasto
nad głową.

Szlakiem
historii i natury
TANIEC
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Kamienny Las
to jedna z najciekawszych formacji
skalnych zaprojektowana przez naturę

Pamiątek czar

Bułgaria to królestwo olejku różanego
zwanego płynnym złotem i zarazem główny
towar eksportowy.
Oprócz samego olejku można nabyć wszystko co różane: kremy, mydełka, balsamy,
słodycze, miody, ciasteczka a nawet alkohole z dodatkiem płatków róż.
Ceramika, rzemiosło artystyczne i wyroby
haftowane tutaj można naprawdę nabyć
małe dzieła sztuki. Bułgarskie kubki, talerze czy miseczki urzekają swym urokiem
i malunkami w stylu ludowym.
Słodkie lokum – galaretki z różanym nadzieniem, olejkiem różanym i płatkami róży,
orzechami, migdałami czy kokosem.
Koneserzy alkoholu będą zadowoleni, gdyż
jako świetną pamiątkę można potraktować
wino czerwone, białe, mastikę czyli anyżówkę lub rakiję wyprodukowaną z winogron lub innych owoców.
Martenica
czerwono-biała pleciona
bransoletka, którą
Bułgarzy obdarowują się
1 marca z okazji święta
Baby Marty. Ma przynosić
szczęście i pomyślność.

coralove lato

CIEKAWE MIEJSCA
Płowdiw – jedno z najstarszych miast
w Europie, wiekowo porównywalne do Troi
i znacznie starsze od Rzymu, Aten czy Konstantynopolu. Płowdiw posiada doskonale
zachowane Stare Miasto, gdzie skupione są
zabytki z różnych epok z amfiteatrem z czasów rzymskich na czele.
Sofia, miasto wielu twarzy, przyciąga turystów swoją różnorodnością. Zachwyca historycznymi budowlami, gwarnymi targowiskami, bulwarami i parkami.
Magiczna starówka w Nessebarze z antycznymi korzeniami to perła bałkańskiej architektury. Jedno z najstarszych miast Europy,
uznane za archeologiczny rezerwat.
Starodawna Warna uznana za letnią stolicę
kraju. Turyści wypoczywający w kurortach
nad Morzem Czarnym, zwykle wpadają z wizytą do Warny, aby zobaczyć słynne pole bitewne i mauzoleum Warneńczyka.
Siedem Rylskich Jezior - położone tarasowo na północnych zboczach Damki (pasmo
Ryły), na wysokości 2100–2500 m, jeziora połączone są ze sobą potokami, które tworzą
po drodze wodospady i kaskady.
Rylski Monastyr – jeden z najważniejszych
zabytków Bułgarii, symbol bułgarskiego odrodzenia narodowego, ważny obiekt kultu
religijnego.
Półwysep Kaliakra – malowniczy półwysep
wysunięty głęboko w morze, o stromych
zboczach, opadających 70 m w dół, do morza. Rezerwat przyrody, gdzie możemy spotkać kormorany, foki i delfiny.
Kamienny Las to fenomen przyrodniczy na
skalę światową. Obszar o powierzchni ok.
70 km2 pokryty w całości naturalnie uformowanymi kolumnami skalnymi.

CZY WIECIE, ŻE...
l Królestwo

róż, zapachów i Chanel No.5. Bułgaria słynie
z produkcji olejku różanego zwanego płynnym złotem,
który wykorzystywany jest w wielu gatunkach perfum
m.in. słynnych Chanel No5.
l W nocy z 30 czerwca na 1 lipca obchodzony jest
ciekawy zwyczaj, tzw. July Morning. Na wybrzeżu
Morza Czarnego zbierają się grupy ludzi by wspólnie
bawić się i oglądać wschód słońca. Przyjmuje się,
że należyte przywitanie 1-lipcowego słońca przynosi
duchowe oczyszczenie.
l Właśnie tutaj po raz pierwszy użyto cyrylicy.
Wynalezienie tego pisma przypisuje się uczniom
Cyryla i Metodego, którzy pismo to nazwali na cześć
nauczyciela. Za najstarszy datowany zabytek cyrylicki uważana jest
dobrudżańska inskrypcja cara Piotra, datowana na 943 rok.
l To właśnie tutaj w górach Rodopach urodził się Orfeusz znany
mitologiczny śpiewak i poeta.
l Kiedy mówisz „tak”, kręcisz na „nie”. Tutaj ten prosty gest
odczytywany jest zgoła inaczej niż w większości innych narodów.
Dobrze to wiedzieć aby uniknąć nieporozumień.
l Najstarszy na świecie złoty skarb liczący około 6000 lat został
znaleziony w Warnie.
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Słowiańska
Gościnność gościnność
pachnąca różami
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T

en kraj przeżywa prawdziwy renesans, choć malownicze wybrzeże, miejscowe wina,
różane olejki i sałatka szopska są w Bułgarii niezmienne, jak gościnność wynikająca
z połączenia słowiańskich oraz bałkańskich temperamentów.

Rekord Guinessa w biesiadowaniu
Bułgarzy mają temperament jak Morze Czarne. Czyste intencje, gorące serca i zapał do
biesiadowania porównywalny z siłą niebezpiecznych prądów morskich. Nic dziwnego,
że to właśnie w tym kraju pobity został rekord ucztowania. Ponad 3000 osób wypiło blisko
500 litrów rakii, zasiadając przy gigantycznym stole o długości prawie 400 metrów. Wspólne
uczty, na których serwuje się tradycyjne potrawy i trunki, to element bułgarskiego stylu
życia. Nie można powiedzieć, że poznało się Bułgarów, jeśli się z nimi nie usiadło do stołu!

DOBRZE WIEDZIEĆ
Czas przelotu: ok. 2 godz.
Czas: +1 godz. w stosunku do czasu polskiego
Wiza: nie jest potrzebna
Waluta: 1 lewa = 100 stotinek
Religia: prawosławie

Bogactwo zabytków
Ojczyzna cyrylicy, której opracowanie przypisuje się świętym
Cyrylowi i Metodemu, to prawdziwa
gratka dla fanów historii. Antyczny
Nessebar z cudowną i klimatyczną
starówką po prostu zachwyca! Rozsiane po całym kraju monumentalne monastyry, jak choćby baśniowy
Monastyr Rylski czy też Monastyr
Aładża, pozwalają zatrzymać się
na chwilę w zadumie. Malowniczy
Bałczik z letnią rezydencją królowej
Marii, miejscową winiarnią i ogrodem pełnym kaktusów, to cudowne
miejsce na spacery. Rozmach antycznych budowli w całym centrum
miasta Płowdiw – to tylko nieliczne
z atrakcji wartych uwagi. Na równi
z zabytkami można postawić piękno natury. Potężne góry ze szczytem Musała, Dolina Róż, Kamienny
Las, Jaskinia Djavalsko Gyrdlo,
w której podobno Orfeusz odkrył
przejście do mitycznego Hadesu
– te wszystkie cuda przyciągają
do Bułgarii coraz więcej turystów.

Różane produkty to najlepsza
pamiątka z Bułgarii.

W Dolinie Róż
Opowiadając o cudach Bułgarii, nie można nie wspomnieć o różach. Nie ma chyba
osoby, która odwiedzając ten kraj, nie kupiłaby choćby małego flakonika olejku.
Z Bułgarii pochodzi 85 proc. światowej produkcji tych kwiatów. Wśród wzgórz Starej
Płaniny w Dolinie Róż zbierane są płatki tych delikatnych roślin, z których oprócz
olejku i kosmetyków wytwarza się konfitury, likiery i różaną rakiję zwaną gjulowicą.

166

Chram
Św. Stefana
w Nessebarze
wywiera
niesamowite
wrażenie na
zwiedzających.

BUŁGARIA
Słowiańska dusza i bałkański temperament to siła Bułgarów!

Św. Sofia – złota
statua w Sofii.

Na początku czerwca w Kazanłyku odbywa
się Święto Róż. Wybierana co roku Miss Róż
przewodzi zabawom odbywającym się
w pierwszą niedzielę miesiąca. Barwne
korowody ludzi ubranych w stroje ludowe
przechodzą przez miasto. Można podziwiać występy zespołów folklorystycznych
i kupić niesamowite różane produkty. Tego
dnia można też wziąć udział w zbieraniu
róż, dlatego wielu turystów z całego świata
specjalnie planuje swój pobyt w Bułgarii
na początku czerwca.

Zdrowie po bułgarsku
Bułgarzy pasjonują się ziołolecznictwem.
Potrafią rozpoznawać rośliny i doskonale
wiedzą, która na jakie schorzenia oraz
dolegliwości pomaga. Co warto przywieźć?
Eliksir sosnowy wytwarzany z młodych
pędów i szyszek sosny – doskonale przyda
się na jesienny okres przeziębieniowy.

coralove lato

Oprócz roślin Bułgaria dysponuje także
wodami leczniczymi i okładami z błota.
Te ostatnie można sobie zafundować
między innymi w miejscowości Pomorie
niedaleko Nessebaru, gdzie przyjeżdżano
się leczyć już w czasach starożytnych.
Wydobywanym z dna tamtejszego jeziora
błotem smaruje się całe ciało. Działa to
zdrowotnie na stawy, skórę i blizny.

Gorące wybrzeże
Latem serce Bułgarii bije na wybrzeżu.
Dwa największe kurorty to Złote Piaski
i Słoneczny Brzeg. Życie tętni z nich do
późnych godzin wieczornych. Przyjemne knajpki, galerie artystów, straganiki
z pamiątkami, muzyka ludowa grana
na żywo i tłumy spacerujących. Atmosfera
luzu przeplata się tu z szaloną zabawą,
którą zapewniają atrakcje w postaci
klubów, kasyn, dyskotek i pubów.
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Riwiera
Morza Czarnego
słowiańskie eldorado
Olśniewające, czarnomorskie plaże, ze złotym piaskiem, słońce,
które otula i pozwala się wygrzać, łagodny klimat, ciepłe morze…
oto, czym przede wszystkim czaruje Riwiera Morza Czarnego.

BURGAS malowniczo położone między trzema
jeziorami lagunowymi: Mandreńskim, Burgaskim
i Atanasowkim. Na uwagę z pewnością zasługuje
najważniejsza prawosławna katedra św. Cyryla
i Metodego, którym przypisuje się wynalezienie
cyrylicy. Poza kościołami i cerkwiami Burgas słynie
z licznych muzeów. Muzeum Historyczne posiada
w swojej kolekcji zbiory dotyczące starożytnych
osad na brzegach Morza Czarnego, a także nowszej historii tego regionu, a w Muzeum Etnograficznym będziecie mogli obejrzeć kolekcję strojów
ludowych, przedmiotów codziennego użytku
oraz masek używanych podczas tradycyjnego
święta „Kukeri”, podczas którego poprzebierani za
makabryczne stwory mężczyźni, tańcem i dźwiękiem dzwonków odpędzają zimę oraz złe moce.

SŁONECZNY BRZEG

SŁONECZNY BRZEG to nowoczesny i najbardziej rozrywkowy kurort regionu, cieszący się
ogromną popularnością wśród odwiedzających
go turystów. Piękne, szerokie plaże, ciągnące się
kilometrami, pozwolą cieszyć się błogim lenistwem w promieniach bułgarskiego słońca przy
akompaniamencie szumu fal Morza Czarnego.
To również idealne miejsce na wakacje dla osób
lubiących aktywnie spędzać czas. Znajdziecie tu
wiele atrakcji dla amatorów sportów takich jak:
windsurfing, narty wodne, parassailing czy jazda
rowerem po wytyczonych szlakach. Koneserzy
nocnego życia znajdą tu wiele barów, dyskotek
oraz kasyn, gdzie można zaznać rozrywki do
białego rana. W końcu nie bez przyczyny miasto
nazywane jest Las Vegas Wschodniej Europy.

NESSEBAR

BURGAS
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NESSEBAR to średniowieczne miasto
położone na półwyspie połączonym groblą
z kontynentem utrzymane w bajkowej scenerii,
przyciąga uwagę turystów od lat. Dziś rozkwita
jako wakacyjna atrakcja, ale może się pochwalić
doskonale zachowanymi antycznymi korzeniami. Jedno z najstarszych miast Europy, uznane
za architektoniczny i archeologiczny rezerwat
zostało wpisane na światową listę zabytków
UNESCO. Wąskie uliczki i charakterystyczna,
zabytkowa zabudowa czynią to miasto magicznym miejscem, które zauroczy każdego. Ciesząc
oko cudownymi widokami lata zatrzymajcie się
w jednej z miejscowych tawern mieszczących
się na zboczu półwyspu i zasmakujcie w wyśmienitej bułgarskiej kuchni.

MONASTYR AŁADŻA

BUŁGARIA
Zarówno kultowe już kurorty: Złote
Piaski i Słoneczny Brzeg, jak
i mniejsze miejscowości – np.
Albena, Obzor
i Św. Konstantin
i Helena pozwolą czerpać moc
przyjemności
z wakacji.

WARNA to jedno z najstarszych miast Europy,
a jednocześnie nowoczesne i wielokulturowe,
pełne życia i energii. Początki Warny sięgają VII
w.p.n.e., kiedy to znajdowała się tam grecka osada
zwana Odessos, czyli „miasto na wodzie”. Znaleźć
tu można także pamiątki z czasów rzymskich, do
których należą ruiny term, które uważane były
za największe na terenie całego Imperium Rzymskiego. Będąc w Warnie warto odwiedzić Cerkiew
Zaśnięcia Bogurodzicy, która jest jedną z największych bułgarskich świątyń, stanowiącą zabytek
narodowy i będącą jednym z symboli Warny. Na
uwagę zasługuje również mauzoleum króla Władysława Warneńczyka, zbudowane na pamiątkę
bitwy, w której młody król Polski stracił życie. A po
zwiedzaniu odpocząć w Nadmorskim Parku.

ZŁOTE PIASKI

ZŁOTE PIASKI oferują dobrą zabawę dla
wszystkich niezależnie od wieku i upodobań.
Złote Piaski łączą w sobie piękno stuletnich
drzew i obszarów leśnych ze złotym gorącym
nadmorskim piaskiem. W okolicy znajdują się
również źródła termalne, w których można
oddać się błogiemu lenistwu. A miejscowe lasy
oraz Park Przyrodniczy, który ciągnie się wzdłuż
tutejszych plaż są wręcz idealnym miejscem na
długie i romantyczne spacery pośród zieleni.
Wart uwagi jest rezerwat przyrody Kamienny Las, ze skupiskiem malowniczych skał,
który znajduje się nieopodal kurortu. Nie lada
atrakcją jest również Monastyr Aładża, którego
pomieszczenia zostały wykute w skale.

BALCHIK to malownicza miejscowość położona nad samym morzem, zwana również Białym
Miastem ze względu na wapienne skały, na
których powstało. Główną atrakcją turystyczną,
prócz piaszczystych plaż jest pałacyk Królowej Marii Koburg z okalającym go Ogrodem
Botanicznym, drugim pod względem wielkości
ogrodem botanicznym w Europie. Kompleks
łączy w sobie kombinację wpływów orientalnych, chrześcijańskich, antycznych i zachodnich.
W jego skład wchodzi kilku budynków takich
jak główny pałac, winiarnia, czy dom dla gości.
W 1955 roku Uniwersytet Sofijski przejął pieczę
nad parkiem zmieniając go w ogród botaniczny,
w którym dziś możemy podziwiać ponad 3500
gatunków roślin, drzew, krzewów i mchów.

WARNA

BALCHIK

WYLOTY:
Burgas: z Warszawy, Katowic, Bydgoszczy, Gdańska, Poznania, Rzeszowa, Łodzi i Wrocławia
Warna: z Warszawy, Katowic, Gdańska, Krakowa i Wrocławia

coralove lato
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Słoneczny Brzeg
Złote Piaski

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 nieograniczo-

ną ilością wina i jedzenia. Dla
dzieci – ich własne show, gry,
konkursy i zabawy. Przyjazd
późnym wieczorem.
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BUŁGARSKA
FOLKLOR
I TRADYCJA
RIWIERA

Bułgaria

wycieczki

fakultatywne
H I S TO RYC Z N E | R O D Z I N N E | A K T Y W N E | R E L A K S U J ĄC E

Warna

Warna letnia stolica Bułgarii
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.
Wycieczka dostępna z regionów Costa Brava i Barcelona.

Nessebar
Przedstawione wycieczki są orientacyjne, pełna oferta, programy i ceny dostępne u przedstawiciela Coral Travel Poland w miejscu wakacji.

kulturalne dziedzictwo
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.

Stambuł

Poznaj oblicza 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.
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Jeep Safari
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.

Złote lato

przeżyłam w
Najpiękniejsze swoje wakacje
wspaniały, piękny
stu
pro
po
Bułgarii. Wyjazd był
cyjny klimat i te
hotel, świetne jedzenie, rewela ękny, złocisty
Przepi
niezapomniane złote plaże.
zachwycały nas
i
pam
i miękki piasek pod sto
ę wspaniałe uczucie.
każdego dnia - to naprawd
m ale klimat
W wielu miejscach już bywała
iadał:) Pogoda i
ow
odp
mi
bułgarski najbardziej
a po prostu ide alna.
temperatura ok. 30 stopni był
ielsze marzenia,
Hotel zaś spełnił moje najśm
był jego duży plus.
znajdował się na uboczu i to
ez ulicę i od razu
Wystarczyło przejść tylko prz
iej rozrywkowej
znajdowaliśmy się w najbardz
alizacja samego hotelu
części miasta. Natomiast lok
zynkow i przy basenie
sprzyjała spokojnemu wypoc
zgiełku miasta.
z drinkiem w ręku z dala od
cery nadmorską
Jeżeli ktoś lubi wieczorne spa
yjną atmosferę letnich
promenadą i radosną wakac
serdecznie polecam.
kurortów to Słoneczny Brzeg
Monika

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.
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Kavarna

ZŁOTE PIASKI

Balczik

Albena

Glarus
Melia Grand Hermitage

Złote Piaski

Św. Konstantyn

Morze Czarne

Excelsior
Gladiola Star
Kristal
Prestige Hotel & Aquapark

Sol Luna Bay
HVD Club Hotel Miramar

Obzor
Atrium Beach Elenite
Royal Park Elenite
Andalucia Elenite
Villas Elenite

Aqua Azur

Słoneczny
Brzeg

Varna

Elenite

Kotva
Paradise Beach

VARNA

Victoria Palace
Dit Evrika Beach Club
Avenue Deluxe

Nessebar

SŁONECZNY
BRZEG

Ravda

Sol Nessebar Bay & Mare
Sol Nessebar Palace
MPM Arsena

Pomorie

Bohemi
Diamond
Izola Paradise
Kalofer
MPM Kalina GArden
Nessebar Beach
Das Sunny Beach
MPM Tarsis Club
Happy Land Continental
Imperial Resort

BURGAS

2-12 lat

4

X

X

2-12 lat

KRISTAL

4

X

X

2-13 lat

199

DAS SUNNY BEACH

4

X

X

2-12 lat

200

MPM ARSENA

4

X

X

2-12 lat

201

MPM TARSIS CLUB

4

X

X

2-12 lat

202

KALOFER

3

X

2-12 lat

203

NESSEBAR BEACH

3

X

X

2-12 lat

204

HAPPY LAND CONTINENTAL

3

X

X

2-13 lat

205

BOHEMI

3

X

206

MELIA GRAND HERMITAGE

5

X

X

X

2-13 lat

208

PRESTIGE HOTEL AND AQUAPARK

4

X

X

X

2-7 lat

210

AQUA AZUR

4

X

X

2-13 lat

X

2-13 lat

X

2-12 lat

PARADISE BEACH

4

X

X

196

AVENUE DELUXE

4

197

IMPERIAL RESORT

198

LISTA HOTELI – BUŁGARIA

174

VICTORIA PALACE

176

AQUAPARK ATLANTIDA

178

ANDALUCIA ELENITE

4

X

X

X

X

2-12 lat

2-6 lat

179

VILLAS ELENITE

4

X

X

X

X

2-12 lat

2-6 lat

180

ROYAL PARK ELENITE

4

X

X

X

X

2-12 lat

2-6 lat

181

ATRIUM BEACH ELENITE

4

X

X

X

X

2-12 lat

2-6 lat

182

KOMPLEKS SOL NESSEBAR
+ AQUAPARK

184

SOL NESSEBAR BAY & MARE

4

X

X

X

X

2-12 lat

185

SOL NESSEBAR PALACE

5

X

X

X

X

2-12 lat

186

HVD CLUB HOTEL MIRAMAR

4

X

X

X

2-12 lat

5

X

X

X

X

2-12 lat

187

SOL LUNA BAY

4

X

188

KOTVA

4

X

190

DIT EVRIKA BEACH CLUB

4

X

192

DIAMOND

4

X

2-13 lat

211

GLARUS

4

X

193

IZOLA PARADISE

4

X

2-13 lat

212

EXCELSIOR

4

X

194

MPM KALINA GARDEN

4

X

2-12 lat

213

GLADIOLA STAR

4

X
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2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

X

195

LISTA HOTELI – BUŁGARIA

ZJEŻDŻALNIE

X

PRZY PLAŻY

2-12 lat

ALL INCLUSIVE

X

STANDARD

WIFI GRATIS

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

WIFI GRATIS

ZJEŻDŻALNIE

PRZY PLAŻY

ALL INCLUSIVE

STANDARD

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

Zatoka Burgaska

X

X

X

2-12 lat

X

X

2-12 lat

X

X

2-12 lat

X

2-6 lat

X
X

2-12 lat

X

2-13 lat
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BUŁGARIA | Słoneczny Brzeg

VICTORIA PALACE
Hotel zbudowany jest w efektownym futurystycznym stylu. Położenie
w centrum Słonecznego Brzegu przy piaszczystej, złotej plaży i turkusowych wodach Morza Czarnego jest jego niewątpliwą zaletą. Kurort kusi typowo miejskimi atrakcjami jak restauracje, dyskoteki, bary oraz zakupami.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony 2016 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, pralnia,
basen odkryty, basen kryty.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole
i leżaki. Przejście do plaży przez promenadę.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minilodówkę, sejf, telefon, TV, łazienkę, większość
pokoi z balkonem.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ suity
∞ apartamenty

Lokalizacja:
Słoneczny Brzeg,
30 km od lotniska w Burgas.

BUŁGARIA | Słoneczny Brzeg

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



Śniadanie
Śniadanie i obiadokolacja
All Inclusive (10:00-23:30)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski i lody
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ sauna
∞ łaźnia turecka
∞ centrum SPA, masaż
∞ bilard

WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 3 bary

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

coralove lato
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BUŁGARIA | Elenite

AQUAFUN

AQUAPARK
ATLANTIDA
Park wodny ATLANTIDA to jeden
z największych Aquaparków na bułgarskim
wybrzeżu. Jest to idealna rozrywka dla całej
rodziny. Na jego terenie znajdziemy wiele
zjeżdżalni dla dorosłych i dla młodzieży.
Na uwagę zasługuje także sekcja dla dzieci.
Z aquaparku mogą korzystać Goście z hoteli
w kompleksie Royal Club Victoria: Andalucia
Elenite, Atrium Beach Elenite, Royal Park
Elenite, Villas Elenite. Jest to rozrywka, której
nie można przegapić!

176

ANDALUCIA

ELENITE

ROYAL
PARK
ROYAL
AQUAPARK
PARK

ATRIUM

BEACH

VILLAS
ELENITE
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BUŁGARIA | Elenite

BUŁGARIA | Elenite

2

DZIECI

pobyt w hotelu

GRATIS

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 5 barów, basen
odkryty, aquapark „Atlantida” z 7 zjeżdżalniami,
zestaw do prasowania. Polskojęzyczny animator
dla dzieci.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, leżaki.

ALL INCLUSIVE

ANDALUCIA ELENITE
Rozległy hotel należący do kompleksu Royal Club Victoria. Obiekt oferuje
wiele atrakcji dla najmłodszych, urozmaicony program z polskimi animacjami, zajęcia w miniklubie, minidisco, aquapark, zjeżdżalnie i baseny dla
dzieci, a wszystko to w malowniczej scenerii morskiego krajobrazu.

POKOJE
Zlokalizowane są w ośmiopiętrowym budynku. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf,
minilodówkę, telefon, TV, łazienkę, balkon lub
taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte w kompleksie
Royal Club, 5 barów w kompleksie Royal Club
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ bułgarska, śródziemnomorska, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ korty tenisowe, miniboisko do piłki nożnej
∞ rzutki, bilard, kręgle, minigolf, squash
∞ animacje, sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA, masaż, siłownia
∞ salon piękności, sauna, łaźnia turecka

AQUAPARK ATLANTIDA

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat
2. dziecko do 6 lat

Lokalizacja:
Elenite, 9 km od
Słonecznego Brzegu,
15 km od Nessebar,
45 km od lotniska w Burgas.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator od 22.06. do 14.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne,
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ miniklub jest wspólny dla całego
kompleksu Royal Club Victoria
∞ dzieci od 1 do 3 lat mogą
przebywać w miniklubie tylko pod
opieką rodzica/opiekuna
∞ przedstawienia z udziałem dzieci
∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞ brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 | Elenite

2

DZIECI

pobyt w hotelu

GRATIS

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1986 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja główna
i 3 à la carte, 5 barów, basen odkryty oraz aquapark „Atlantida” z 7 zjeżdżalniami, zestaw do
prasowania. Polskojęzyczny animator dla dzieci.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, leżaki.

ALL INCLUSIVE

POKOJE
Zlokalizowane są w części Villas. Wyposażone
w klimatyzację centralną, sejf, minibar, telefon,
TV, łazienkę, balkon, taras lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ standardowe

VILLAS ELENITE
Zlokalizowany przy plaży, w przestronnych willach otoczonych piękną
zielenią. Do niewątpliwych zalet należy ciekawy wachlarz zajęć sportowo-rekreacyjnych, bliskość aquaparku „Atlantida” oraz polskie animacje
dla dzieci w miniklubie na terenie kompleksu Royal Club Victoria.

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte w kompleksie
Royal Club, 5 barów w kompleksie Royal Club
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ bułgarska, śródziemnomorska, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ siłownia, masaż, sauna, łaźnia turecka
∞ bilard, rzutki, kręgle, minigolf, korty tenisowe
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat
2. dziecko do 6 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
Elenite, 9 km od
CENĘ
Słonecznego Brzegu,
15 km od Nessebar,
45 km od lotniska w Burgas.



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator od 22.06. do 14.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne,
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ miniklub jest wspólny dla całego
kompleksu Royal Club Victoria
∞ dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na terenie
miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ przedstawienia z udziałem dzieci
∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki, brodzik
∞ brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 | Elenite

2

DZIECI

pobyt w hotelu

GRATIS

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Na terenie hotelu: restauracja główna
i 3 à la carte, 5 barów, basen odkryty. Aquapark
„Atlantida” z 7 zjeżdżalniami, zestaw do prasowania. Polskojęzyczny animator dla dzieci.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, leżaki.

ALL INCLUSIVE

ROYAL PARK ELENITE
Hotel usytuowany jest w odległości krótkiego spaceru od miejscowości Elenite, która jest niewątpliwą oazą spokoju. Goście mogą korzystać ze wszystkich
atrakcji pobliskiego aquaparku Atlantida, co stanowi niewątpliwy atut wakacyjnego pobytu w tym obiekcie. A wszystko to wśród bujnej, zadbanej zieleni.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minilodówkę, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ studio
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte w kompleksie
Royal Club, 5 barów w kompleksie Royal Club
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja,
∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ bułgarska, śródziemnomorska, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ kort tenisowy, squash, rzutki,
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ animacje, aerobik, siłownia,
masaż, łaźnia turecka
∞ minigolf, bilard, kręgle, sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA, salon piękności, sauna, jacuzzi

AQUAPARK ATLANTIDA

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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Przykładowy pokój

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat
2. dziecko do 6 lat

Lokalizacja:
Elenite, 9 km od
Słonecznego Brzegu,
15 km od Nessebar,
45 km od lotniska w Burgas.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator od 22.06. do 14.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne,
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ miniklub jest wspólny dla całego
kompleksu Royal Club Victoria
∞ dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na terenie
miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ przedstawienia z udziałem dzieci
∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞ brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 | Elenite

2

DZIECI

pobyt w hotelu

GRATIS

POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: restauracja główna
i 3 à la carte, 5 barów, basen odkryty, aquapark
„Atlantida” z 7 zjeżdżalniami, zestaw do prasowania. Polskojęzyczny animator dla dzieci.

ALL INCLUSIVE

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, leżaki.

ATRIUM BEACH ELENITE
Słoneczny kompleks może pochwalić się bajkowym Aquaparkiem. Urozmaicony program animacji wprowadza wakacyjny klimat i zapewnia rozrywkę
wszystkim gościom. W czasie wakacji każdy z przyjemnością zrelaksuje się
na skąpanej w słońcu plaży. Idealne miejsce by wybrać się z najmłodszymi.

POKOJE
W budynku głównym. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minilodówkę, telefon, TV,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte w kompleksie
Royal Club, 5 barów w kompleksie Royal Club
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ bułgarska, śródziemnomorska, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ rzutki, miniboisko do piłki nożnej
∞ siłownia, animacje, aerobik
∞ minigolf, bilard, kręgle, korty tenisowe
∞ centrum SPA, salon piękności, łaźnia turecka
∞ masaż, sauna, jacuzzi, sporty wodne na plaży

AQUAPARK ATLANTIDA

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat
2. dziecko do 6 lat

Lokalizacja:
Elenite, 9 km od
Słonecznego Brzegu,
15 km od Nessebar,
45 km od lotniska w Burgas.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator od 22.06. do 14.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne,
gry planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ miniklub jest wspólny dla całego
kompleksu Royal Club Victoria
∞ dzieci od 1 do 3 lat mogą przebywać na terenie
miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna
∞ przedstawienia z udziałem dzieci
∞ duży plac zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ brodzik

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 | Nessebar

AQUAFUN
KOMPLEKS HOTELI

SOL NESSEBAR
Kompleks hoteli Sol Nessebar Bay&Mare
i Sol Nessebar Palace zlokalizowany
jest nieopodal pięknego starożytnego
miasta Nessebar. Niesamowity aquapark
ze zjeżdżalniami dla całych rodzin
to sposób na niezapomniane wakacje. Kilka
zjeżdżalni o różnej długości pozwala na
urozmaicone spędzenie czasu na basenie.
Jedną z atrakcji będzie także wartki potok
dla wszystkich tych, którzy szukają mocnych
wrażeń. Ponadto bajkowy zamek na wodzie
ze zjeżdżalniami dla najmłodszych umożliwi
zabawę przez długi czas. Z aquaparku mogą
korzystać goście obu hoteli.

182

SOL

SOL

NESSEBAR
PALACE

NESSEBAR

MARE

AQUAPARK

SOL
NESSEBAR

BAY

coralove lato
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BUŁGARIA | Nessebar

BUŁGARIA | Nessebar

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

SOL NESSEBAR BAY & MARE
Składający się z dwóch budynków, pełen atrakcji kompleks wakacyjny położony na rozległym terenie w otoczeniu zielonego ogrodu. Bajkowa sceneria
parku wodnego – kolorowy zamek i zjeżdżalnie zachęcają najmłodszych do
wodnych szaleństw i posmakowania letniej przygody.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 3 bary, 2 baseny,
aquapark. Interesujący program animacyjny oraz
zaplecze rekreacyjno-sportowe.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole,
leżaki. Zejście z klifu schodami.
POKOJE
Zlokalizowane są w dwóch budynkach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar,
sejf, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 5 à la carte, 3 bary, lodziarnia
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: śródziemnomorska, hiszpańska, włoska, niemiecka, japońska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka, sporty wodne na plaży
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, piłkarzyki, cymbergaj
∞ siłownia, jacuzzi, centrum Rose SPA
∞ siatkówka plażowa, 3 korty tenisowe, minigolf

AQUAPARK

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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Przykładowy pokój

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
Południowa część Nessebar,
CENĘ
2,5 km od zabytkowej części
miasta, 2 km od Rawdy, 8 km od
centrum Słonecznego Brzegu,
35 km od lotniska w Burgas.



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zamek z dwoma zjeżdżalniami
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

5

BUŁGARIA | Nessebar

Pokoje

dla rodzin
os.

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

SOL NESSEBAR PALACE
Pięciogwiazdkowy hotel położony tuż przy piaszczystej plaży i krystalicznie czystych wodach Morza Czarnego. Dzięki atrakcyjnemu usytuowaniu na klifie oferuje swoim Gościom przepiękne, malownicze widoki
na rozległy, zadbany, zielony ogród.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 3 bary, lodziarnia, basen kryty, basen odkryty, aquapark, kompleks sal konferencyjnych, sala telewizyjna.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole,
leżaki. Zejście z klifu schodami.
POKOJE
Zlokalizowane w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar,
sejf, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 5 à la carte, 3 bary, lodziarnia
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte: śródziemnomorska, hiszpańska, włoska, niemiecka, japońska
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, piłkarzyki, cymbergaj
∞ siłownia, jacuzzi, centrum Rose SPA
∞ animacje, dyskoteka
∞ 3 korty tenisowe, minigolf, siatkówka plażowa
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
Południowa część Nessebar,
CENĘ
2,5 km od zabytkowej części
miasta, 2 km od Rawdy, 8 km od
centrum Słonecznego Brzegu,
35 km od lotniska w Burgas.



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, zamek z dwoma zjeżdżalniami
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ krzesełka w restauracji

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

ULTRA ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2006 r.
Na terenie hotelu: restauracje, 6 barów, sejf
w recepcji, basen kryty, 3 baseny odkryte.

24H

HVD CLUB HOTEL MIRAMAR
HVD Club Hotel Miramar położony jest tuż przy malowniczej, piaszczystej plaży w jednym z najpopularniejszych kurortów nad Morzem Czarnym. Jest to idealne miejsce na wakacje dla rodzin z dziećmi. Na najmłodszych czeka miniklub, basen ze zjeżdżalnią, plac zabaw i minidisco.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole, leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ superior
∞ rodzinne
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracje à la carte,
6 barów
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
przekąski, podwieczorek, późny posiłek
∞ lokalne i wybrane importowane napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska, orientalna, wybór
szefa kuchni, The Blue Restaurant
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, siatkówka plażowa, boisko multisportowe, tenis stołowy, rzutki, bilard, bule
∞ animacje, aerobik, sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA, salon piękności,masaż
∞ sauna i łaźnia turecka

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:

Obzor, ok. 1,5 km od centrum SPRAWDŹ
CENĘ
miasta, ok. 10 km od rezerwatu
przyrody z bogatą roślinnością
i piękną plażą. 60 km
od lotniska w Burgas.



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, brodzik, zjeżdżanie wodne
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ minidisco
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ akcesoria dla niemowląt
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 | Obzor

AQUAFUN
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, 3 sale konferencyjne, pralnia, basen odkryty, basen kryty,
4 zjeżdżalnie wodne.

ALL INCLUSIVE

PLAŻA
Przy hotelu, wydzielona część plaży publicznej,
piaszczysta. Parasole, leżaki, ręczniki.

SOL LUNA BAY
Zlokalizowany tuż przy plaży w urokliwym miasteczku Obzor, nieopodal średniowiecznego miasteczka Nessebar. Ten lubiany przez rodziny
ośrodek doceniany jest szczególnie za ciekawe animacje dla dzieci i dorosłych oraz wyjątkową ofertę rozrywkową.

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku siedmiopiętrowych budynkach. Wyposażone w klimatyzację centralną,
sejf, minibar, telefon, TV, zestaw do prasowania,
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne
∞ studio dla max 2+2 lub 3 os.
∞ junior suity
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracje à la carte, bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: bułgarska, tradycyjna
włoska, hiszpańska, francuska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, animacje
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, boccia, łucznictwo
∞ siatkówka plażowa, miniboisko do piłki nożnej
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż
∞ sauna, łaźnia parowa
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
2,5 km od centrum Obzor,
60 km od Słonecznego Brzegu,
40 km od Nessebaru,
60 km od lotniska w Burgas

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ kids klub dla dzieci w wieku 8-12 lat
∞ klub dla nastolatków w wieku 13-17 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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POLSKIE
ANIMACJE
AQUAFUN
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BUŁGARIA | Słoneczny
BUŁGARIA
SłonecznyBrzeg
Brzeg

2

DZIECI

pobyt w hotelu

GRATIS

KOTVA
Idealna propozycja dla amatorów wodnych szaleństw. Duży basen i park
wodny ze zjeżdżalniami dla dzieci i dorosłych zapewnią doskonałą rodzinną zabawę. Dogodna lokalizacja obiektu, blisko szerokiej plaży i starożytnego miasta Nessebar wpisanego na listę UNESCO.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

Lokalizacja:

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat
2. dziecko do 6 lat

Południowy Słoneczny Brzeg,
3 km od Centrum,
1 km od Nessebaru.
24 km od lotniska.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1974 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 3 bary, basen
odkryty, recepcja, sejf w recepcji, sala konferencyjna. Do hotelu należy miniaquapark dla dzieci.
Polskojęzyczny animator dla dzieci. Hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
PLAŻA
250 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole
i leżaki. Przejście przez ulicę i wydmy.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, lodówkę, telefon,
TV, czajnik, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe, apartamenty
WYŻYWIENIE
∞ restauracja główna i à la carte, 3 bary
Tylko śniadanie
All Inclusive (11:00-22:30)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych dostępnymi
pod adresem www.wezyrholidays.pl

BUŁGARIA | Słoneczny
BUŁGARIA
SłonecznyBrzeg
Brzeg

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe lokalne
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ gry na automatach, bilard, tenis stołowy
∞ siłownia, sauna, masaż
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator od 22.06. do 14.09
∞ wykwalifikowani opiekunowie i animatorzy
∞ animacje i zajęcia w miniklubie 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 miniklubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ wydzielone baseny dla dzieci
∞ basen ze zjeżdżalniami
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

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

Przykładowy pokój

coralove lato
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AQUAFUN
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BUŁGARIA
BUŁGARIA | Słoneczny
SłonecznyBrzeg
Brzeg

DIT EVRIKA BEACH CLUB
Nowoczesny hotel zlokalizowany pośród zieleni rozległego ogrodu nad
Morzem Czarnym w północnej części Słonecznego Brzegu. Hotel oferuje
swoim Gościom ciekawy program animacyjny oraz bogaty wybór aktywności rekreacyjno-sportowych.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, pralnia,
2 baseny odkryte, 4 zjeżdżalnie wodne. sala
konferencyjna. Program animacyjny dla dzieci
oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe dla osób
aktywnych.
PLAŻA
Przy plaży, publiczna, piaszczysta. Parasole,
leżaki. Przejście do plaży przez promenadę.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone w klimatyzację centralną lub indywidualną, minibar, sejf, telefon, TV, zestaw
do parzenia kawy i herbaty, łazienkę, balkon lub
taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ studio dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ junior suity

Lokalizacja:
Słoneczny Brzeg,
7 km od Nessebaru,
35 km od lotniska w Burgas

BUŁGARIA
BUŁGARIA | Słoneczny
SłonecznyBrzeg
Brzeg

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ obiad, kolacja
∞ przekąski i podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ azjatycka, bułgarska, włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ muzyka na żywo
∞ animacje, rzutki, bilard
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ 2 korty tenisowe
∞ salon piękności, masaż, jacuzzi, sauna
∞ sporty wodne na plaży

WYŻYWIENIE
restauracja, główna i 3 à la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku
4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ 2 place zabaw, brodzik
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ 2 zjeżdżalnie wodne
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

coralove lato
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BUŁGARIA | Słoneczny Brzeg

ALL INCLUSIVE

DIAMOND
Polecany rodzinom z dziećmi i parom, które lubią aktywnie spędzać
czas. Wielbicielom wodnych szaleństw na pewno przypadnie do gustu niewielka odległość od publicznej, piaszczystej plaży oraz jedynego
w Słonecznym Brzegu aquaparku.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2002 r. Częściowo odnowiony
w 2010 i 2012 r.
Na terenie hotelu: restauracja z tarasem, bary,
sejf w recepcji, minimarket, 2 baseny odkryte.
PLAŻA
250 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Przejście przez ulicę. Parasole, leżaki i materace.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną,
minilodówkę, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ typu large
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiady, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ gry na automatach, bilard, tenis stołowy
∞ siłownia, salon piękności

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Słoneczny Brzeg,
30 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

ALL INCLUSIVE

IZOLA PARADISE
Kameralny hotel, który dzięki niewielkiej odległości od plaży i centrum miasta stanowi idealną ofertę dla osób, które po dniu spędzonym nad hotelowym basenem lub nad morzem pragną skorzystać z bogatej oferty miejskich atrakcji jakie oferuje centrum nadmorskiego kurortu Słoneczny Brzeg.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r.
Na terenie hotelu: restauracja z tarasem, bary, sejf
w recepcji, minimarket, duży basen odkryty.
PLAŻA
450 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i materace. Przejście przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, minilodówkę, telefon,
TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ large
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ lody, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard, gry na automatach
∞ siłownia
∞ centrum SPA

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Słoneczny Brzeg,
30 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci, plac zabaw
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

MPM KALINA GARDEN
Hotel usytuowany jest 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 miniklubie.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja z tarasem, 2 bary,
sejf w recepcji, basen odkryty, pralnia.
PLAŻA
200 m od hotelu, piaszczysta. Parasole, leżaki
i materace. Przejście przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w sześciopiętrowym budynku
głównym. Wyposażone w klimatyzację indywidualną, minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja z tarasem, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane importowane i lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia na powietrzu, aerobik
∞ siatkówka plażowa, tenis stołowy, minigolf
∞ animacje
∞ sauna, masaż
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Słoneczny Brzeg,
4,5 km od Nessebar,
7,5 km od Ravda,
36 km od centrum Burgas,
26 km od lotniska w Burgas.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, minizjeżdżalnia wodna, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczka dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 | Św. Vlas

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2002 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, basen
odkryty, pralnia.

PARADISE BEACH
Położony w małej zatoce w kurorcie Sveti Vlas hotel to idealne miejsce na
relaksujący wakacyjny wypoczynek. Złoty piasek, krystalicznie czyste morze
i orzeźwiający chłód okolicznych lasów gwarantują, że wakacje w tym hotelu będą należały do niezapomnianych.

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysta, publiczna. Leżaki, parasole, ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone w klimatyzację, lodówkę, telefon,
TV, łazienkę, czajnik, sejf, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe sea/park view dla max 3 os.
∞ deluxe
∞ apartamenty
WYŻYWIENIE
restauracja, bary
All Inclusive (10:00-22:30)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ tenis stołowy, bilard
∞ kort tenisowy, siatkówka plażowa
∞ siłownia, sauna, masaż

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Sveti Vlas,
40 km od lotniska w Burgas,
6 km od Słonecznego Brzegu.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-10 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

Pokoje

dla rodzin
os.

5

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2014 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf w recepcji, basen odkryty, pralnia.

AVENUE DELUXE
Nowy, gustownie urządzony hotel komfortowy zarówno dla młodych
ludzi, jak również dla dojrzałych par oraz mniej licznych rodzin. Swoją
doskonałą lokalizację zawdzięcza odpowiedniemu dystansowi od centrum Słonecznego Brzegu - z dala od gwaru nocnych klubów i dyskotek.

PLAŻA
400 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki, ręczniki. Dojście do plaży ulicą.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, minilodówkę, aneks kuchenny, czajnik, TV, sejf,
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ suity dla max 5 os.
∞ triple dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
Tylko śniadanie
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe

Przykładowy pokój

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna
∞ masaż
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Słoneczny Brzeg,
3 km od Nessebaru,
35 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Całkowicie odnowiony
w 2016 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, sejf
w recepcji, sala konferencyjna, pralnia, 2 baseny
odkryte, basen kryty.

IMPERIAL RESORT
Położony w cichej i spokojnej okolicy, w pobliżu malowniczej plaży resort
wakacyjny. Hotel oferuje nie tylko niepowtarzalną architekturę i smaczną
kuchnię, ale również komfortowy wypoczynek w jednym z najpopularniejszych w Bułgarii nadmorskich kurortów, jakim jest Słoneczny Brzeg.

PLAŻA
100 metrów od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki. Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i w aneksie. Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar,
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ deluxe
∞ suity
∞ studio
WYŻYWIENIE
4 restauracje, 4 bary
All Inclusive
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokoju bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ tenis stołowy, rzutki, billard, minigolf
∞ centrum SPA, jacuzzi, sauna
∞ łaźnia turecka, salon piękności, masaż
∞ siłownia

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Słoneczny Brzeg,
30 km od lotniska w Burgas

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 2 bary, pralnia,
basen odkryty, basen kryty.

KRISTAL
Otoczony zielenią hotel Kristal oferuje wysoką jakość usług, przytulne
pokoje rodzinne, bogate zaplecze sportowe oraz rekreacyjne. Do niewątpliwych zalet tego hotelu należy smaczna, lokalna kuchnia oraz udogodnienia dla rodzin takie jak miniklub czy plac zabaw.

PLAŻA
450 metrów od hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki. Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ rodzinne
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy, bilard
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ siłownia, kort tenisowy
∞ animacje
∞ masaż, jacuzzi

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Złote Piaski,
30 km od lotniska w Varnie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

AQUAFUN

ALL INCLUSIVE

DAS SUNNY BEACH
Kompleks hotelowy zlokalizowany w północnej części Słonecznego Brzegu. Hotel oferuje ciekawy program animacyjny oraz zajęcia sportowe. Przyjazna atmosfera kompleksu gwarantuje relaks i niezapomniane wakacje w
tym wspaniałym bułgarskim kurorcie.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony w 2016/17 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 2 bary,
3 baseny odkryte, basen kryty, 2 zjeżdżalnie
wodne.
PLAŻA
150 m od hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki. Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w trzech budynkach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ rodzinne
∞ studio
∞ junior suity
WYŻYWIENIE
3 restauracje, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja,
przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ siatkówka, siatkówka plażowa, badminton
∞ tenis stołowy, kort tenisowy, billard
∞ centrum SPA i talassoterapii, sauna, masaż

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Słoneczny Brzeg,
35 km od lotniska w Burgas.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, brodzik
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 | Nessebar

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, basen
odkryty, basen kryty, sala konferencyjna, zestaw
do prasowania, pralnia. Hotel przystosowany dla
osób niepełnosprawnych.

MPM ARSENA
Hotel zlokalizowany w historycznej i zabytkowej miejscowości Nessebar.
Kilka kroków od piaszczystej plaży. Polecany przede wszystkim rodzinom z dziećmi dla, których przygotowano miniklub i brodzik. Hotelowa
restauracja serwuje bułgarskie dania w formule AII Inclusive.

PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole,
leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację, TV, telefon, sejf, minilodówkę,
łazienkę, taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os
∞ suity dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja, 2 bary
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski w wybranych barach
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ rzutki, tenis stołowy
∞ aerobik
∞ sauna, łaźnia turecka
∞ siłownia, masaż

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Nessebar,
2 km od centrum miasta,
25 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ brodzik

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

ALL INCLUSIVE PLUS

MPM TARSIS CLUB
Hotel położony w spokojnej części turystycznej miejscowości Słoneczny Brzeg. Niedawno odnowiony polecany przede wszystkim rodzinom
z dziećmi. Dla najmłodszych przygotowano m.in. plac zabaw i brodzik. Hotel posiada strefę odnowy biologicznej.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie: 2 restauracje, bar, 2 baseny, pralnia,
zestaw do prasowania. Hotel przystosowany dla
osób niepełnosprawnych.
PLAŻA
800 m od hotelu. Publiczna, piaszczysta, parasole, leżaki.
POKOJE
W budynku głównym. Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon, sejf, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ 1 bedroom apartment
∞ 2 bedroom apartment
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, bar
AII Inclusive Plus (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ BBQ & Grill
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, rzutki, tenis stołowy
∞ aerobik, siatkówka
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE PLUS
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Słoneczny Brzeg,
2 km od centrum miasta.
25 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

201

BUŁGARIA | Słoneczny Brzeg

KALOFER
Hotel Kalofer jest rodzinnym hotelem położonym w Słonecznym Brzegu. Prowadzonym przez wielopokoleniową rodzinę, posiadającą również
słynną w Bułgarii winiarnię. Na uwagę zasługuje familijny wystrój, grecki
klimat oraz świeże ryby w restauracji.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1960 r. Odnowiony 2015 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, sejf
w recepcji, room service, basen odkryty.
PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta, parasole, leżaki. Przejście przez wydmy i rezerwat
przyrody.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar,
telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ superior
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
Tylko śniadanie
Śniadanie i obiadokolacja
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ billard, tenis stołowy
∞ sauna

Przykładowy pokój

∞ WIFI GRATIS

202

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
2 km od centrum Słonecznego
Brzegu, 28 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik ze zjeżdżalnią
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

ALL INCLUSIVE

NESSEBAR BEACH
Wygodny obiekt z dużym kompleksem basenowym. Na szczególną
uwagę zasługuje piękne otoczenie parku krajobrazowego oraz szerokiej
plaży od której hotel oddzielony jest jedynie pasmem wydm.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1970r. Gruntownie odnowiony
w latach 2002 oraz 2009 i 2013 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 2 bary, sejf
w recepcji, basen odkryty.
PLAŻA
70 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole,
leżaki. Przejście przez wydmy i rezerwat przyrody.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minilodówkę, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ lux
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 2 bary
All Inclusive (10:00-22:30)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ siłownia
∞ gry na automatach, bilard
∞ salon odnowy biologicznej

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

SPRAWDŹ
CENĘ
1 km od centrum Słonecznego
Lokalizacja:

Brzegu, 28 km od lotniska.



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 LIGHT

HAPPY LAND CONTINENTAL
Hotel zlokalizowany w znanym kurorcie Słoneczny Brzeg. Tylko kilkuminutowy spacer dzieli nas od pięknej i piaszczystej plaży. Happy Land
Continental z pewnością spodoba się amatorom sportu, którzy będą
mieli okazję skorzystać z miniboiska do piłki nożnej czy koszykówki.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1978 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen, sejf
w recepcji, sala konferencyjna.
PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki – płatne. Dojście do plaży ulicą.
POKOJE
W dwóch budynkach. Wyposażone w klimatyzację, minilodówkę, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
WYŻYWIENIE
restauracja, bar
AII Inclusive Light
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ animacje

Przykładowy pokój

∞ AII INCLUSIVE LIGHT
∞ WIFI GRATIS

204

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Słoneczny Brzeg,
5 km od Nessebaru,
30 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 2004 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, sejf w recepcji, pralnia, basen odkryty.

BOHEMI
Trzygwiazdkowy hotel Bohemi położony jest z dala od tętniącego życiem Słonecznego Brzegu. Jest to skromny ale wygodny obiekt. Przyjazna obsługa, wyżywienie All Inclusive, niewielka odległość od plaży oraz
parku wodnego Action Park to jedne z wielu zalet tego hotelu.

PLAŻA
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki, materace. Przejście przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minilodówkę, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ apartamenty
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
All Inclusive (11:00-22:30)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ wybrane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe lokalne
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ gry na automatach
∞ bilard
∞ siłownia
∞ centrum SPA

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Słoneczny Brzeg,
30 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ wydzielony basen dla dzieci
∞ plac zabaw
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

AQUAFUN

Przykładowy pokój

206

MELIA GRAND HERMITAGE
Luksusowy i elegancki hotel położony przy publicznej, piaszczystej plaży.
Dzięki wysokiej jakości usługom, doskonałym warunkom wypoczynku połączonego z relaksem, odnową biologiczną oraz ciekawej ofercie atrakcji
dla dzieci, pobyt spełni oczekiwania najbardziej wymagających Gości.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: restauracje, 4 bary, 8 sal
konferencyjnych, room service, pralnia, zestaw
do prasowania, basen odkryty, basen kryty,
zjeżdżalnie.
PLAŻA
100 metrów od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i ręczniki. Przejście do plaży ze
skarpy schodami, przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, telefon, TV, czajnik, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ level
∞ rodzinne
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Lokalizacja:
Złote Piaski,
30 km od lotniska w Varnie

BUŁGARIA | Złote Piaski

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie, przekąski
∞ lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka
∞ siłownia
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż, sauna
∞ jacuzzi, łaźnia turecka
∞ park linowy

WYŻYWIENIE
restauracje, 4 bary

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw, zjeżdzalnia wodna
∞ animacje i zajęcia w miniklubie,
minidisco dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ SPA dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracjach

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

SPA

dla dzieci

coralove lato
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AQUAFUN
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BUŁGARIA | Złote Piaski

BUŁGARIA | Złote Piaski

ALL INCLUSIVE

PRESTIGE HOTEL & AQUAPARK
Hotel zlokalizowany w centrum Złotych Piasków. Przyjaźnie nastawiony
na przyjazd rodzin z dziećmi. Dla nich przygotowano przestronne pokoje, miniklub z animacjami a przede wszystkim aquapark. Prestige Hotel &
Aquapark zapewni także centrum odnowy biologicznej i wspaniałą kuchnię.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2017 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 2 bary, room
service, sejf w recepcji, pralnia, basen kryty,
basen odkryty, 5 zjeżdżalni wodnych.
PLAŻA
150 metrów od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole i leżaki. Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną sterowaną indywidualnie, sejf, minibar, telefon, TV,
łazienkę, balkon.

Typy pokoi:
∞ double room
∞ studio
∞ one bedroom apartment
WYŻYWIENIE
restauracja główna i à la carte, 2 bary
Śniadanie, Obiadokolacja
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ sauna, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki
∞ animacje
∞ centrum SPA
∞ salon piękności, masaż
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-11 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
Złote Piaski,
30 km od lotniska w Varnie

SPRAWDŹ
CENĘ



Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 | Św. Konstantyn i Elena

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, pralnia,
sejf w recepcji, basen odkryty, basen kryty.

AQUA AZUR
Hotel Aqua Azur to czterogwiazdkowy, kameralny hotel, który ze względu na położenie w spokojnym, nadmorskim kurorcie St. Konstantin i Elena - w sąsiedztwie źródeł termalnych i zieleni - jest idealnym miejscem
na relaks i wypoczynek.

PLAŻA
150 metrów od hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i ręczniki. Przejście do plaży
przez park i ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar,
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ kącik fitness
∞ animacje
∞ centrum SPA
∞ masaż, sauna, jacuzzi
∞ bilard
∞ siłownia

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Św. Konstantyn i Elena,
25 km od lotniska w Varnie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 | Złote Piaski

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2006 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, pralnia,
sala konferencyjna, sejf w recepcji, basen
odkryty.

GLARUS
Rodzinny hotel Glarus, położony z dala od gwarnego centrum Złotych Piasków łączy doskonałe warunki do wypoczynku oraz bliskość parku narodowego. Spędzimy tu spokojne i udane wakacje. Obok hotelu znajduje się
port jachtowy a także amfiteatr gdzie odbywają się koncerty i animacje.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole,
leżaki i ręczniki. Przejście do plaży przez
promenadę.
POKOJE
Zlokalizowane są w 2 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, minibar, telefon, TV,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ apartamenty dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:00-22:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ animacje
∞ centrum SPA
∞ masaż, sauna, jacuzzi

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Złote Piaski,
ok. 2,5 km od centrum,
33 km od lotniska w Varnie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ animacje
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1965 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, 2 bary, pralnia,
basen odkryty, sejf w recepcji.

EXCELSIOR
Czterogwiazdkowy elegancki i odnowiony hotel, który łączy w sobie
doskonałe warunki do pełnego wypoczynku dzięki interesującej ofercie
sportowo-rekreacyjnej oraz bliskość ukwieconej natury, a także plaży
i turkusowego morza.

PLAŻA
450 metrów od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i ręczniki. Dojście do plaży ulicą.
POKOJE
Zlokalizowane są zlokalizowane w budynku.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar,
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 2 bary
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte:
∞ międzynarodowa
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ tenis stołowy
∞ animacje

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 12 lat

Lokalizacja:
Złote Piaski,
30 km od lotniska w Varnie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełko dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 | Złote Piaski

ALL INCLUSIVE

GLADIOLA STAR
Gladiola Star to miejski hotel dedykowany szczególnie osobom lubiącym
aktywne spędzanie czasu - ze względu na niewielką odległość od głównej
promenady i licznych atrakcji jakie oferują Złote Piaski - jeden z najpopularniejszych nadmorskich kurortów na wybrzeżu Bułgarii.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, sejf
w recepcji, pralnia, 2 baseny odkryte.
PLAŻA
100 metrów od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki. Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar,
telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
All Inclusive (10:30-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ centrum SPA
∞ masaż, sauna
∞ billard, tenis stołowy

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Złote Piaski,
30 km od lotniska w Varnie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełko dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

Hiszpania
Viva España!
KATALONIA

| BARCELONA

Hiszpania kusi turkusem morza i oceanu, zachwyca architekturą Gaudiego, urzeka
swobodną atmosferą, ognistym flamenco i radosna fiestą.
Kraj ten uwodzi pachnącą kuchnią i czaruje piaszczystymi plażami. Hiszpanii nie da się
nie kochać, bo Hiszpania jest po prostu boska i ona sama kocha Nas z wzajemnością.
Sielankowe krajobrazy ciągną się po horyzont, winnice obwieszone soczystymi owocami, zielone gaje oliwne, faliste równiny usiane wiatrakami, urocze plaże z miękkim
piaskiem przeplatają się z widokiem surowych masywów górskich, imponujących
zamków warownych i wspaniałą architekturą wielkich twórców.
Klimatyczne zakątki, górskie szczyty i urwiska, kipiące życiem miasta, ale też wioski,
gdzie czas wciąż leniwie płynie.
Czas więc wybrać się tu na wakacje i zagubić się między sjestą a fiestą.

miesiąc

V

VI

VII

VIII

IX

X

średnia temperatura
powietrza w dzień

26°

28°

28°

29°

27°

26°

średnia temperatura wody

20°

21°

22°

23°

23°

23°

liczba godzin słonecznych

8

9

9

9

8

7

POWODY, ABY ODWIEDZIĆ HISZPANIĘ
Liczne zabytki starożytne i średniowieczne
Święta i festiwale pozwalające zasmakować
lokalnego klimatu
Wyśmienita hiszpańska kuchnia i wyborne wina
Ciepły klimat oraz malownicze, śródziemnomorskie
plaże
Znakomicie rozwinięta infrastruktura turystyczna

coralove lato
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HISZPANIA

Radość płynie z tańca
TANIEC

| KULTURA | KUCHNIA | TRADYCJA

Hiszpania jest w istocie piękna w swej różnorodności.
Bajkowe miasto Gaudiego i jego dzieło Sagrada Familia
przyciąga pasjonatów nietuzinkowej architektury.
Katalończycy lubią podkreślać swoją autonomię
i odmienność kulturową. Z dumą posługują się językiem
katalońskim oraz hucznie obchodzą lokalne święta.

Królestwo Fiesty
Zamiłowanie do świętowania i fiesty to znak
rozpoznawczy Hiszpanów. Jednym z najbardziej znanych hiszpańskich świąt jest La
Merce, czyli 5-dniowe celebrowanie końca
lata, począwszy od 20 aż do 24 września.
W trakcie fiesty przez miasto przechodzą
kolorowe parady, roztańczeni ludzie, artyści,
organizowane są liczne koncerty, wystawy,
warsztaty i konkursy. Koniec września to najlepszy czas dla Barcelony!
Szczególne święto Sant Jordi przypada na
23 kwietnia. Mieszkańcy Katalonii obchodzą
wtedy dzień swojego patrona. Tradycja nakazuje, aby pary wymieniały się prezentami.
Mężczyźni są obdarowywani książkami, a kobiety różami.

Barcelona zamienia się wtedy w jedną wielką
pachnącą księgarnię.
Święta obchodzone są wesoło i głośno. Poczynając od parady Święta Trzech Króli, podczas
której można zobaczyć popisy tancerzy i akrobatów, poprzez marcowy Karnawał Feria de
Abril, czyli święto wiosny, parady podczas
madryckiego targu koni Jerez de la Frontera, lipcową fiestę w Pampelunie, wrześniowe
Święto Wina aż po tradycyjnego Sylwestra.

Ogniste Flamenco
Flamenco to prawdziwa sztuka. Idealne
połączenie muzyki, kastanietów, falujących
falban, sukien, trzepotu wachlarzy i zjawiskowej urody tutejszych kobiet z ich gorącym
tańcem i ognistym temperamentem.

Rytm
flamenco
nadają
hiszpańskie
kastaniety.

PRZYSŁOWIA, POWIEDZONKA
Despacito se va lejos – Śpiesz się powoli
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło
Najbardziej smakuje zakazany owoc
Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj
Śmiech jest najlepszym lekarstwem

216

Gorące
Flamenco
rozpala zmysły. Taniec
zachwyca
gracją i pięknem.

TAK SMAKUJE HISZPANIA
Hiszpanie są mistrzami celebrowania chwili,
a sjesta jest doskonałą ku temu okazją. Słoneczny taras, wyborne wino w dłoni, aromatyczna paella na stole, do tego smaczne przekąski tapas, głośna muzyka i tak hiszpańskie
dolce vita trwa w najlepsze każdego dnia.
Paella to potrawa na bazie ryżu z różnymi
dodatkami z zielonych warzyw, mięsa, owoców morza, ślimaków, fasoli, oliwy a nawet
szafranu.
Gazpacho uwielbiana przez wszystkich zimna zupa warzywna z chlebem, głównie pomidorowa, z dodatkiem oliwy, czosnku, ogórka
i przypraw. Znakomita na gorące, letnie dni.
Kiełbaski chorizo z wieprzowiny, zazwyczaj
wędzone z dodatkiem czerwonej papryki,
czosnku, ziół i przypraw.

Hiszpański street food
W Hiszpanii na kulinarne pokusy natkniemy
się na każdym rogu ulicy. Skuszeni zapachem
świeżych warzyw i unoszącą się nutą aromatu dobrze doprawionych owoców morza
posmakujemy najlepszych potraw prosto
z ulicznej kuchni.
Tapas mała przekąska lub przystawka podawana zwyczajowo na niewielkich talerzykach. Najczęściej serwuje się kawałki hiszpańskich szynek, ostre kiełbaski chorizo,
oliwki, sery lub ośmiorniczki.
Obowiązkowo należy posmakować pysznej
hiszpańskiej kawy. Nigdzie indziej nie posia-

da ona takiego aromatu jak tu w Hiszpanii.
Hiszpanie lubią popijać kawę często ale za
to małą, mocną i aromatyczną. A jeśli czasu
na rozkoszowanie jest mało, to warto wypić
ją, stojąc gdzieś przy barze i wtedy najlepszy
wyborem będzie „cortado”.
Churros con chocolate to popularne hiszpańskie śniadanie na słodko, ale churros sprawdza
się też jako uliczny, gorący przysmak.
Wino na stole nikogo nie dziwi, przy ulicznych barach i ogródkach nie może zabraknąć
dzbana Sangrii z lodem i kawałkami świeżych owoców, świetnie gasi pragnienie i nie
wpływa negatywnie na trzeźwość umysłu.

Pamiątek czar
Któż nie chciałby choć odrobinę wakacyjnej
Hiszpanii zabrać ze sobą do domu?
W tej roli świetnie sprawdzi się przepiękna
ceramika, bo łyk kawy z hiszpańskiej porcelany z pewnością pobudzi nas do życia kiedy
za oknem nie będzie już tak słonecznie.
Sklepy z pamiątkami i straganowe stoiska
kochają Gaudiego i wprost uginają się od
towaru. Wypełnione po brzegi miniaturkami
najpiękniejszych hiszpańskich budowli, figurkami byków, jaszczurek, magnesami na
lodówkę, czy breloczkami z motywem mozaiki. Dużym powodzeniem wśród turystów
cieszą się koronkowe wachlarze będące
symbolem Hiszpanii i kastaniety, które kupimy niemal wszędzie. Kulinarną pamiątką
numer jeden będzie oliwa z oliwek, ale nie
można zapomnieć tez o butelce owocowej
sangrii czy słodkiego, aromatycznego wina
z pomarańczy.

Wakacyjne suweniry
Drobiazg z mozaikowym
motywem ulubionym
podarunkiem z Hiszpanii

„...Pyszne potrawy, z przewagą dań mięsnych
i owoców morza to to co warto spróbować
będąc w Hiszpanii. Zakochaliśmy się w paelli
i hiszpańskich tapas. Dojrzewająca szynka Jamon
serrano to niezwykły przysmak...”
Angelika
coralove lato
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HISZPANIA

Fiesta, sjesta i flamenco
LU DZ I E | H I STO R I A | T R A DYC JA | ZA BY T K I | P R Z Y RO DA

K

to wie, ile czasu potrzeba, by zaprzyjaźnić się z Hiszpanem? Sekundę! Tak otwartych
i pozytywnie nastawionych ludzi jak w Hiszpanii, nie można spotkać nigdzie indziej.
Przyjacielem stajemy się od razu, ponieważ nie ma powodu, żeby nim nie być.

Kraina rozpalona słońcem
200 słonecznych dni plasuje Hiszpanię wysoko na liście ulubionych kierunków wybieranych
przez turystów. Oprócz Półwyspu Iberyjskiego z uwielbianymi przez turystów Costa Brava
i Costa Dorada, kraj ten zajmuje dwa archipelagi: Baleary na Morzu Śródziemnym i Wyspy
Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim. Do Hiszpanii należą również – o czym wie niewiele
osób – Ceuta i Melilla, dwa miasta leżące na wybrzeżu Północnej Afryki. Dzięki temu Hiszpania to kraj bardzo zróżnicowany zarówno pod względem ukształtowania terenu, krajobrazu,
klimatu, ale też kultury, tradycji i zabytków.

DOBRZE WIEDZIEĆ
Czas przelotu: 3 godz.
Czas: taki sam jak w Polsce
Obowiązuje opłata turystyczna (Katalonia)
Waluta: euro
Religia: 73% Hiszpanów to katolicy

Piękno różnorodności
Tereny należące do dzisiejszej
Hiszpanii miały przez wieki różnych
władców, którzy pozostawili po
sobie na tych ziemiach trwały ślad.
Widać tu wpływy Celtów, Fenicjan,
Kartagińczyków, Rzymian, Wizygotów i Arabów. Madryt zachwycający
królewskim przepychem, Barcelona
z Sagrada Familia i innymi perłami
architektonicznymi Gaudiego,
Sewilla z placem Hiszpańskim
i pałacem Alkazar, Alhambra
w Grenadzie, akwedukt w Segowii
i teatr rzymski w Meridzie, oraz La
Mezquita w Kordobie – wielki meczet, który dziś służy jako katolicka
katedra. Warto zobaczyć także
katedrę La Seu w Palma de Mallorca, bazylikę Nuestra Senora del
Pilar w Saragossie oraz katedrę
w Santiago de Compostela – miejsce spoczynku Jakuba Apostoła,
do którego zmierzają pielgrzymi
z całego świata średniowiecznymi
szlakami zwanymi Drogami Św.
Jakuba.

El Toro to symbol
Hiszpanii.

Życie w harmonii
Choć to może zaskakujące, życie Hiszpanów to niezwykła harmonia między dwoma
słowami – fiesta i sjesta. Uwielbiają zabawę, muzykę i taniec – to tu wymyślono gitarę,
łapiące za serce pieśni i ogniste flamenco. To tu ucztuje się hucznie, popijając lokalne
specjały czerwonym winem. Ale przychodzi taka pora w ciągu dnia, kiedy miasta
zamierają i trudno jest cokolwiek załatwić, czy choćby zatankować samochód.
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HISZPANIA
Hiszpański temperament porwie do zabawy każdego!

Hiszpanie doceniają odpoczynek i nie lubią, gdy coś im go zakłóca. Muszą przecież
zregenerować siły przed kolejnym świętowaniem w gronie najbliższych i tych
dopiero co poznanych, bo Hiszpanie
witają każdego z otwartymi ramionami.

La Tomatina

Flamenco
to najbardziej
znany hiszpański
taniec. Jego
pokazy cieszą
się wielką
popularnością.

coralove lato

Hiszpańskie fiesty obrosły legendami i wiele
osób przyjeżdża tu specjalnie z ich powodu.
Jedna ze sławniejszych i jednocześnie
najbardziej niezwykłych jest organizowana
w ostatnią środę sierpnia w miasteczku
Buňol w prowincji Walencja. Uwieńczeniem
trwającej tydzień i obejmującej całą miejscowość zabawy jest La Tomatina – bitwa
na pomidory. Uczestnicy zużywają ich tony!
Emocje towarzyszące temu wydarzeniu
sprawiają, że ma one stałych bywalców,
którzy nie wyobrażają sobie końcówki lata
bez pomidorowego szaleństwa.

Maňana!
To słowo oznaczające odkładanie
wszystkiego na jutro również charakteryzuje tę nację. Hiszpanom się nie spieszy.
Z chęcią zostawią obowiązki, by spędzić
czas z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami.
Cenią przede wszystkim relacje z ludźmi,
nawet tymi poznanymi przed chwilą. Mocno
związani ze swoim miejscem pochodzenia
i zamieszkania, dbają o lokalną społeczność.
Choć to nie przeszkadza im pielęgnować
w sobie otwartości na świat i przybyszów.
Zaproszą do domu, poczęstują czym mogą
i zapytają – komu kibicujesz? Piłka nożna
jest w Hiszpanii niezwykle ważna. Pojedynki
między piłkarzami Realu Madryt i FC Barcelona wzbudzają tu takie emocje. To właśnie
w tym kraju znajduje się największy stadion
piłkarski w Europie. Camp Nou otwarto
w 1957 roku, mieści około 100 tysięcy kibiców i co ciekawe – pierwszy mecz Hiszpanie
rozegrali na nim z Polakami!
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Katalonia
KULTURA

| TANIEC | ROZRYWKA | TRADYCJA
Katalonia to
perła hiszpańskiego wybrzeża
– kusi malowniczymi plażami, zachwyca
nietuzinkowymi
krajobrazami
i przyciąga śródziemnomorską
atmosferą niekończącej się
fiesty.

Costa Brava
to najbardziej znana
i popularna część
wybrzeża Katalonii.
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ulubione
miejsca
Wybrzeże Katalonii to iście bajkowe miejsce.
Krajobraz fascynuje różnorodnością zaczynając
od długich piaszczystych plaż, poprzez skaliste
urwiste wybrzeże i niziny, aż po góry.

Katalonia składa się z czterech wyjątkowych, zróżnico-

wanych prowincji. Ampuriass to skarbnica antycznych
zabytków. Romańska sztuka średniowieczna z charakterystycznymi dla tego okresu kościołami i klasztorami, które są
wizytówką północnych prowincji. To właśnie z niej czerpali
inspiracje artyści z XX wieku. – Antonio Gaudi, Salvador
Dali, Pablo Picasso. Za to w trzech nadmorskich prowincjach Barcelonie, Gironie i Tarragonie, panuje typowo śródziemnomorski klimat. Korzystają z niego wakacyjni turyści
licznie odwiedzający wybrzeże Costa Brava, które jest najpopularniejszym regionem turystycznym Katalonii. Costa
Brava, nazywana „dzikim wybrzeżem”, od niezwykłej linii brzegowej, poszarpanych skał, malowniczych zatoczek
i ukrytych w nich, złotych plaż. Przejrzysta woda, mieniąca
się odcieniami zieleni i błękitu, dopełnia koloryt tutejszego
wybrzeża, które rozciąga się na długości 200 km licząc je od
miejscowości Blanes, aż po granicę hiszpańsko-francuską.

coralove lato

Z wizytą
w „Błękitnym raju”
Będąc na wakacjach na Costa Brava pamiętaj by odwiedzić urokliwe Tossa
de Mar, zwane „Błękitnym rajem”.
Prócz pięknych plaż i krystalicznie czystego morza, znajdują się tu również
cenne zabytki. By poczuć się jak w średniowieczu warto przespacerować się
uliczkami starówki Vila Vella i obejrzeć
dawne fortyfikacje. Za to w miejscowości Pals, zwanej przez miejscowych
mieszkańców „gotycką perłą” znajdziecie spokój i rąbek historii, pośród
murów średniowiecznej starówki.

Podróż w czasie
Leżąca w Katalonii Girona, niezbyt
duża, ale za to niezwykle klimatyczna
urzeka turystów już od wielu lat. Płynąca
przez miasto rzeka Onyar przecina je
praktycznie w połowie, a położone nad
nią kolorowe domy są jego wizytówką. Spacer wąskimi uliczkami starego
miasta Forca Vella będzie jak podróż
w czasie... do epoki średniowiecza. Do
największych atrakcji miasta zalicza się
również Plac Kataloński, położony
nietypowo, bo na szerokim moście nad
rzeką, gotycka katedra i mury miejskie
wzniesione w czasach rzymskich. Mieszkańcy Girony słyną z umiłowania do dobrej zabawy, dla tego w mieście nie brak
przeróżnych festynów, festiwali i imprez
kulturalnych, których w ciągu roku jest
naprawdę wiele.
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Po słonecznej stronie lata
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Wakacje w promieniach słońca
Dla wszystkich tych, którzy nie czują się zmęczeni słońcem,
wieczorem otwierają swoje podwoje liczne kluby i dyskoteki,
w których zabawa trwa aż do białego rana. Szaleć możesz w najbardziej imprezowej miejscowości – Lloret de Mar. Oczywiście,
blask dyskotekowych neonów to nie jedyne uroki Costa Brava.
Na koneserów słonecznych kąpieli czeka tu 700 metrowa plaża
Flanes, ze złocistym piaskiem. Za to Santa Susana słynie z wielkich, rozłożystych plaż nad którymi górują wielkie palmy. Spacerując główną promenada miasta przysiądźcie w jednej z miejscowych
tawern ze smacznym tapas lub paellą ze świeżymi owocami morza.

„Krajobrazy były przepiękne czy to w stronę
morza czy miasta. Spacerując z narzeczonym
codziennie po promenadzie w Lloret de Mar,
czy to za dnia czy wieczorem zawsze robiła
na nas wielkie wrażenie.”
Agata

Błogie lenistwo

Marzysz o niezapomnianych wakacjach i błogim lenistwie? Costa Brava to wręcz
idealne miejsce na wymarzone wczasy. Jest najbardziej urozmaiconą pod względem
krajobrazu i miejscowych atrakcji częścią hiszpańskiego wybrzeża. Zapierające dech
w piersiach krajobrazy, plaże łagodnie wpadające do morza, wysokie klify z głębokimi zatoczkami, wdzierającymi się w głąb lądu. To wprost wymarzone miejsce do
nurkowania, do którego zachęcamy wszystkich amatorów sportów wodnych. A na
północnej części wybrzeża znajdziecie dzikie i niezbyt zatłoczone zatoczki oraz
niewielkie wioski, których romantyczny klimat sprzyja zakochanym parom.
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Sangria
Tradycyjny napój alkoholowy, który
swoją nazwę zawdzięcza czerwonej
barwie. Wino pochodzi ze wschodniego wybrzeża hiszpańskiego,
skąd rozprzestrzeniło się na cały
Półwysep Iberyjski. Produkowana
jest z wina z dodatkiem owoców,
soków owocowych, wzmacniaczy
smakowych w postaci różnych winiaków. Będąc w Hiszpanii koniecznie musisz jej spróbować.

HISZPANIA

Barcelona – Perła Katalonii
siąść na filiżankę wybornej kawy ze słodkim
churros. Nie możesz pominąć La Rambli, najsłynniejszego deptaka w kraju, który rozciąga
się od Placu Katalońskiego aż do kolumny
Krzysztofa Kolumba, która jest najsłynniejszą
statuą w całej Barcelonie.
Fani piłki nożnej mogą spotkać tu swoich idoli
i odwiedzić najpopularniejszy stadion piłkarski na świecie – Camp Nou. Poruszanie się po
mieście jest naprawdę proste, a wszystko to,
dzięki dobrze zorganizowanej komunikacji.
Polecamy również przejazd hiszpańskim metrem, które składa się z 9 linii, a gdy zmęczysz
się zwiedzaniem, odpocząć możesz na plaży,
która znajduje się o krok od centrum miasta.
W tym największym mieście w rejonu Morza
Śródziemnego, każdy znajdzie coś siebie!

Wakacje Olé!

Uwodzicielska i niepowtarzalna
Będąc na Costa Brava nie zapomnij odwiedzić
magicznej stolicy Katalonii – Barcelony, która
zaliczana jest do grona najpiękniejszych miast
w Europie. Główną architektoniczną atrakcją
Barcelony są oczywiście dzieła Antonio Gaudiego. Zachwycająca katedra Sagrada Familia,
Park Guell czy Casa Mila są nie tylko symbolami
miasta, ale i całego kraju. Wakacje w Barcelonie to również okazja do przejścia się ulicami
średniowiecznej starówki, najbogatszej i najdłuższej ulicy w mieście - Passeig de Gracia,
gdzie zobaczycie piękny i zabytkowy szpital
św. Pawła czy Świątynie Matki Bożej Morza.
Spacerując tutejszymi ulicami poznacie bliżej
miejscową kulturę i specyfikę miasta, podczas
zakupów na tutejszym targu rybnym, czy odwiedzin dzielnicy artystycznej El Born, gdzie
w jednej z wielu restauracyjek możecie przyPlaże w Barcelonie to prawdziwy
raj dla fanów nadmorskiego
wypoczynkuw kraju.

Lloret de Mar zachwyciło nas cudnymi
widokami, ciepłym morzem, ciekawymi
zabytkami i nade wszystko radosną,
wakacyjną atmosferą. Spacery nadmorską promenadą pośród zielonych
palm, barów tapas i ulicznych straganów na długo zostaną w naszej pamięci.
Sam hote l okaz ał się strz ałem w 10!
Jedzenie prze pysz ne, ludz ie prze mili, loka lizac ja dogo dna - w sam ym
cent rum miasta, a klim at po prostu
fantastyczny. Ponadto, codziennie organizowane były przeróżne anim acje:
karaoke, tańc e, występy. W wiel kim
skrócie to prawdziwe Wakacje Olé! Bliskość Barcelony sprawiła, że nasz urlop
zysk ał przy słow iową krop kę nad „i”.
To miasto niezwyk łe, mag iczn e i nie
dziw imy się Gau diem u, że tak bardzo je ukoc hał. Tym sam ym sprawił,
że Barcelona dzisiaj jeszcze jaśniej bije
swoim światłem i przyciąga niebanalną
arch itekturą. I niko go już nie dziw i,
że codziennie Hisz pania nam się śni :)
Agata

Hiszpańskie
Churros
Nieprzyzwoicie
smaczne śniadanie
w hiszpańskim stylu.
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Taniec
magicznej
fontanny

wycieczki

fakultatywne
H I S TO RYC Z N E | R O D Z I N N E | A K T Y W N E | R E L A K S U J ĄC E

Marineland
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 znajduje się w miejscowości Palafolls na granicy Malgrat
i Blanes. Z całego wybrzeża do parku kursują specjalne autobusy. Marineland stosuje trzy taryfy cenowe
w zależności od wieku odwiedzających: do 3 lat, od 3 do 12 lat oraz
powyżej lat 12.

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.

Girona i Dalí

w świecie surrealizmu

Wycieczka przeznaczona jest zwłaszcza dla zainteresowanych sztuką nowoczesną i surrealizmem. To znakomita okazja, żeby zwiedzić słynny Teatr-Muzeum Salvadora
Dalíego w jego rodzinnym mieście Figueras, położonym
nieopodal granicy z Francją. 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
pozyskane z prywatnych kolekcji. Po drodze zwiedzisz
średniowieczną Gironę, strategicznie i zarazem malowniczo położone miasto u splotu czterech rzek:
Guell, Ter, Onyar i Galligants. W części średniowiecznej
znajduje się katedra gotycka, słynna dzielnica żydowską El Call czy też fragmenty potężnych murów
obronnych. Mosty nad rzeką Onyar oraz starówka to
doskonałe miejsce na pamiątkowe zdjęcie z wakacji.
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Montserrat

śladami mistrzów Katalonii
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. W Bazylice przyciąga uwagę Czarna Madonna
„La Moreneta“, która jest patronką Katalonii. Wewnątrz Bazyliki można też posłuchać koncertu chóru chłopięcego Escolania, który należy do najstarszych w Europie.
Na Montserrat znajduje się również 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. W Montserrat spędzisz ok. trzy godziny
(łącznie z przerwą na obiad).

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

Katalonia

SJESTA I FIESTA

Hiszpania

Turniej Rycerski
Wieczorna wycieczka, która umożliwi Ci podróż w czasie do epoki średniowiecza
i zwiedzenie zamku w Torderze. Na miejscu czeka mnóstwo niespodzianek. Podczas
oficialnego przyjęcia przez hrabiostwo z Valltordera w Sali Tronowej zostaniesz sfotografowany. Następnie służba zaprowadzi Cię do Wielkiej Sali Turniejów, gdzie rozpocznie się kolacja, na którą składać się będzie zupa z jarzyn z chlebem, cały pieczony
kurczak, ziemniak opieczony w „mundurku“ i lody. 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.

Water world
Aquapark „Wodny Świat” położony jest na obrzeżach
miejscowości Lloret de Mar. Cena wejściówki obejmuje
dojazd autobusem tam i z powrotem oraz dowolne
korzystanie z czekających na Państwa atrakcji. 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.

GIRONA

LLoret de Mar
H.Top Cartago Nova

Santa Susanna

Tossa Beach-Tossa Center
Hotel Don Juan Tossa

Calella
H.Top Olympic
Gran Garbi Mar
Gran Garbi
Garbi Park Lloret

Barcelona

Sorra D’or Beach Club

Tahiti Playa
H.Top Royal Sun Hotel
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KOMPLEKS HOTELI GARBI

HISZPANIA | Costa Brava

ALL INCLUSIVE

Zlokalizowany w nadmorskim kurorcie - Lloret De Mar, stanowi doskonały
wybór na niezapomniane wakacje. Słoneczne i wodne kąpiele zapewnia
bliskość publicznej plaży, zwiedzanie ułatwi kolej do Barcelony a dzięki
licznym restauracjom i lokalnym Tapas barom wyjątkowe smaki Hiszpanii
są na wyciągnięcie ręki.
Kompleks składa się z 3 hoteli: Gran Garbi, Gran Garbi Mar oraz Garbi
Park Lloret. Jest to świetna propozycja dla amatorów wodnych szaleństw,
którzy na terenie hotelu Gran Garbi Mar znajdą wyjątkowy aquapark ze
zjeżdżalniami dla dorosłych oraz kompleksem zjeżdżalni dla dzieci.
Na dzieci w wieku od 4 do 12 lat czekają na terenie hotelu Gran Garbi polskojęzyczne animacje w miniklubie, między innymi zajęcia plastyczne, gry
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe oraz minidisco.
GRAN GARBI MAR

Z aquaparku oraz z polskojęzycznych animacji dla dzieci korzystać mogą
wszyscy Goście zakwaterowani w kompleksie Garbi.

GRAN GARBI

DZIECKO
pobyt w hotelu

GRATIS

GARBI PARK LLORET

coralove lato
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GRAN GARBI MAR
Położony w popularnym nadmorskim kurorcie Lloret De Mar. Idealny
hotel dla rodzin z dziećmi – polskojęzyczny animator dla dzieci w miniklubie, niewielka odległość od plaży i morza, aquapark ze zjeżdżalniami
dla dorosłych i kompleksem zjeżdżalni dla dzieci.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

DZIECKO
do

13

lat

pobyt w hotelu

GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1996 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: sala śniadaniowa, aquapark
(4 zjeżdżalnie dla dorosłych i kompleks
zjeżdżalni dla dzieci, działa od 1.06 do 16.09),
basen odkryty, parking. Polskojęzyczny
animator dla dzieci w miniklubie na
terenie hotelu Gran Garbi.
PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysta. Miedzy hotelem
a plażą przebiega ulica. Parasole, leżaki, materace.
Plaża wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku glównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
sejf, łazienkę, TV, telefon, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ single
WYŻYWIENIE
sala śniadaniowa
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody dla dzieci

Lokalizacja:

HISZPANIA | Costa Brava

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ

ok. 150 m od centrum
CENĘ
Lloret De Mar, 90 km
od lotniska w Barcelonie,
ok. 25 km od lotniska w Gironie.



∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od
16.06 do 15.09 w hotelu Gran Garbi
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dla
dzieci w hotelu Gran Garbi
∞ zajęcia plastyczne, gry planszowe,
teatrzyk, zawody sportowe
∞ miniklub jest wspólny dla kompleksu Garbi
Hotels i znajduje się w hotelu Gran Garbi
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać
na terenie miniklubu tylko pod
opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni
dla najmłodszych
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

coralove lato
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GRAN GARBI
DZIECKO
do

13 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

Położony niedaleko piaszczystej plaży oraz tętniącego życiem centrum
Lloret de Mar. Goście mogą korzystać z aquaparku znajdującego się
w hotelu Gran Garbi Mar. W sezonie hotel oferuje program animacyjny
dla dorosłych i polskie animacje dla dzieci.

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:

SPRAWDŹ
CENĘ

Lloret de Mar, 500 m
od centrum miasta, 90 km
od lotniska w Barcelonie,
ok. 25 km od lotniska w Gironie



HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1984 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, basen
odkryty, basen kryty. Ciekawy program
animacyjny i zaplecze rekreacyjno-sportowe
dla aktywnych.
Goście mogą korzystać z aquaparku
(działa od 1.06 do 16.09), znajdującego się
w hotelu Gran Garbi Mar, położonego
w odległości ok. 50 m od hotelu Gran Garbi.
Polskojęzyczny animator dla dzieci
w mini klubie.

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

PLAŻA
300 m od hotelu, piaszczysta, publiczna
o długości 1,6 km wyróżniona certyfikatem
Błękitnej Flagi. Leżaki i parasole.
Dojście do plaży ulicą.

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci
od 16.06 do 15.09
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku
4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ miniklub jest wspólny dla
kompleksu Garbi Hotels
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie miniklubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ 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

POKOJE
Zlokalizowane są w 3 budynkach.
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon,
lodówkę, sejf, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 bary
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie
∞ obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lody dla dzieci
∞ wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe

HISZPANIA | Costa Brava

ALL INCLUSIVE

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ bilard
∞ salon gier
∞ tenis stołowy
∞ animacje
∞ wieczory flamenco
∞ kurs nurkowania

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

AQUAPARK W HOTELU GRAN GARBI MAR
Przykładowy pokój

coralove lato
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HISZPANIA | Costa Brava

POLSKIE
ANIMACJE

AQUAPARK W HOTELU GRAN GARBI MAR
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GARBI PARK LLORET
DZIECKO
do

13 lat

pobyt w hotelu

GRATIS

Dogodnie położony niedaleko piaszczystej plaży. Szczególnie polecany
na wakacje rodzinom z dziećmi – aquapark z 4 zjeżdżalniami dla dorosłych i kompleksem zjeżdżalni dla dzieci oraz polskojęzyczny animator
dla dzieci w miniklubie to przepis na udane wakacje.

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS
POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1970 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 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,
działa od 1.06 do 16.09) znajdującego się w hotelu
Gran Garbi Mar. Polskojęzyczny animator dla
dzieci w miniklubie na terenie hotelu Gran Garbi.
PLAŻA
200 m od plaży, publiczna, piaszczysta,
certyfikat Błękitnej Flagi. Parasole i leżaki.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
TV, telefon, sejf, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, pool bar
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja
All Inclusive (11:00-23:00)
∞ śniadanie
∞ obiad, kolacja
∞ przekąski
∞ lody dla dzieci
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

Lokalizacja:

HISZPANIA | Costa Brava

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ

Lloret de Mar, 6 km od
Blanes, 12 km od Tossa de
Mar, 12 km od Malgrat de Mar,
25 km od lotniska w Gironie.



INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ aerobik, tenis stołowy, bilard
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ polskojęzyczny animator dla dzieci od
16.06 do 15.09 w hotelu Gran Garbi
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci w wieku
4-12 lat, m.in.: zajęcia plastyczne, gry
planszowe, teatrzyk, zawody sportowe
∞ miniklub jest wspólny dla kompleksu
Garbi Hotels i znajduje się
w hotelu Gran Garbi
∞ dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie miniklubu tylko
pod opieką rodzica/opiekuna
∞ brodzik z kompleksem zjeżdżalni
dla najmłodszych
w hotelu Gran Garbi Mar
∞ krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

coralove lato
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Przykładowy pokój
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HISZPANIA | Costa Barcelona

HISZPANIA | Costa Barcelona

TAHITI PLAYA
Położony przy piaszczystej plaży hotel szczególnie polecany rodzinom
z dziećmi. Liczne atrakcje dla dzieci, kreatywne animacje oraz brodzik
zapewnią słoneczne chwile dziecięcej beztroski. Zaplecze rekreacyjno-sportowe i piękna okolica zachęca do spacerów i aktywnego wypoczynku.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1999 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bary, pralnia, sala
konferencyjna, basen odkryty, sala TV.
PLAŻA
Przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole,
leżaki, materace.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację, telefon, TV, sejf,
lodówkę, łazienkę, balkon lub taras z krzesłami.
Typy pokoi:
∞ superior dla max 4 os.
∞ superior VIP dla max 2 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary

∞ PRZY PLAŻY

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 8 lat

Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ aerobik
∞ animacje
∞ tenis stołowy, bilard
∞ sporty wodne na plaży
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Lokalizacja:
Santa Susana,
500 m od centrm,
65 km od lotniska w Barcelonie,
ok. 35 km od lotniska w Gironie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 Brava

ALL INCLUSIVE

TOSSA BEACH-TOSSA CENTER
Doskonały wybór zarówno dla rodzin z dziećmi jak i spragnionych miejskich atrakcji. Dla tych, którzy chcą odpocząć od gorącego słońca i basenu miasto Tossa Mar zachęca do odwiedzenia malowniczej starówki i
fortyfikacji obronnych.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: Odnowiony w 2012 r
Na terenie hotelu: restauracja, 2 bary, snack
bar, 2 baseny, pralnia samoobsługowa, sejf
w recepcji.
Urozmaicony program animacyjny oraz rozbudowane zaplecze rekreacyjno-sportowe dla
osób aktywnych.
PLAŻA
150 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Przejście
do plaży przez ulicę. Leżaki i parasole
POKOJE
Wyposażone są w klimatyzację centralną, TV,
telefon, sejf, minibar, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ w 2 budynkach:
∞ standardowe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Wi-Fi przy basenie bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ jacuzzi
∞ animacje
∞ bilard

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
Tossa De Mar,
ok. 25 km od lotniska w Gironie,
ok. 200 m od centrum miasta,

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

ALL INCLUSIVE

HOTEL DON JUAN TOSSA
Świetnie położony hotel z dobrą kuchnią. Polecany rodzinom z dziećmi, dla których przygotowano miniklub z animacjami czy brodzik. Rodziny zostaną zakwaterowane w wygodnych i przestronnych pokojach.
W miejscowości Tossa de Mar znajdziemy wiele rozrywek dla każdego.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1972 r. Odnowiony 2009 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, kawiarnia,
basen z tarasem słonecznym, sala telewizyjna,
czytelnia, sala konferencyjna.
PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i materace.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, TV,
telefon, sejf, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ trzyosobowe
∞ single
WYŻYWIENIE
restauracja, bar, kawiarnia
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja
All Inclusive (10:00-22:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie kontynentalne,
obiad, kolacja, przekąski, lody dla dzieci
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ wieczorne animacje
∞ kort tenisowy
∞ tenis stołowy
∞ automaty do gry

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

coralove lato

Lokalizacja:
Tossa de Mar, 95 km od lotniska w Barcelonie,
ok. 35 km od lotniska w Gironie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1978 r. Odnowiony w 2003 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, bar przy
basenie, 2 baseny odkryte, 2 tarasy słoneczne
z leżakami i parasolami, pralnia.

ALL INCLUSIVE

H.TOP ROYAL SUN HOTEL
Znajduje się tuż przy pięknej, piaszczystej plaży z jakich słynie ten region
Hiszpanii. Bardzo dobra opcja dla rodzin z dziećmi, dla których przygotowano miniklub i brodzik. Miłośnicy nocnych szaleństw będą usatysfakcjonowani szeroką gamą restauracji i nocnych klubów wokół hotelu.

PLAŻA
Przy hotelu, piaszczysto-żwirowa. Parasole,
leżaki i materace.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację, minibar, sejf,
telefon, TV, łazienkę, balkon. Możliwość wypożyczenia lodówki.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ sea view
∞ single
WYŻYWIENIE
restauracja, bar, bar przy basenie
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja
All Inclusive Premium i Gold (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ pokój gier
∞ tenis stołowy, bilard
∞ wieczorne animacje
∞ solarium, sauna

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
Santa Susana,
65 km od Lotniska w Barcelonie,
ok. 35 km od lotniska w Gironie,
ok. 500 m od centrum

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczka dla dziecka do 2 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 Barcelona

ALL INCLUSIVE

H.TOP CARTAGO NOVA
Przyjemny, ekonomiczny hotel na udane wakacje. W restauracji serwowane są świeże i urozmaicone potrawy kuchni katalońskiej i międzynarodowej. Wieczorem przy basenie grana jest muzyka na żywo wzbogacana lokalnymi specjałami w barze.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1972 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen.
PLAŻA
100 metrów od hotelu, publiczna, piaszczysta. Przejście na plażę przez ulicę tunelem.
Materace, leżaki i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację centralną, TV,
telefon, sejf, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ dla osób niepełnosprawnych dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, bar
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja
All Inclusive Classic i Gold (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje dzienne i wieczorne
∞ muzyka na żywo
∞ bilard
∞ dyskoteka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
Santa Susana,
65 km od lotniska w Barcelonie,
ok. 35 km od lotniska w Gironie

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

ALL INCLUSIVE

SORRA D’OR BEACH CLUB
Hotel położony niemal nad samym morzem. Dla najmłodszych przygotowano masę atrakcji w miniklubie. Nieopodal hotelu znajduje się kolejka
podmiejska, która pozwoli nam zwiedzić pozostałą część regionu.

HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1975 r. Odnowiony w 2010 r.
Na terenie hotelu: restauracja, bar, basen
odkryty z tarasem słonecznym.
PLAŻA
100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta.
Przejście na plażę przez ulicę tunelem. Leżaki
i parasole.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w sejf, telefon, TV, łazienkę, balkon
lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ superior
WYŻYWIENIE
restauracja, bar
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja
All Inclusive (10:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, małe lody dla dzieci
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
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Lokalizacja:
Malgrat de Mar,
65 km od lotniska w Barcelonie, ok. 35 km od lotniska w Gironie.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 Barcelona

ALL INCLUSIVE
HOTEL
Kategoria lokalna: 3*
Data otwarcia: 1973 r. Odnowiony 1995 r.
Na terenie hotelu: restauracja w budynku, bar,
sala TV, wypożyczalnia samochodów, parking,
3 baseny odkryte. Hotel przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.

H.TOP OLYMPIC
Położony zaledwie kilka minut od centrum turystycznej miejscowości
Calella. W restauracji serwowane są dania kuchni katalońskiej i międzynarodowej. Najmłodsi Goście będą mogli skorzystać z animacji w miniklubie, brodzika czy placu zabaw.

PLAŻA
350 m od hotelu, plaża publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki i materace.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym.
Wyposażone w klimatyzację, sejf, telefon, TV, łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ single
∞ sea view
WYŻYWIENIE
∞ restauracja w budynku, bar
Bez wyżywienia
Tylko śniadanie
Śniadanie i obiadokolacja
Śniadanie, obiad i kolacja
All Inclusive Classic i Gold (10:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, przekąski, lody
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kącik internetowy płatny
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje
∞ bilard, wypożyczalnia rowerów

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
400 m od centrum Calella,
35 km od Girony, 50 km od
Barcelony, 65 km od lotniska
w Barcelonie, ok. 40 km od
lotniska w Gironie

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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
Kraj faraonów
HURGHADA

| SHARM EL SHEIKH | MARSA ALAM

,,Będę teraz obszernie mówić o Egipcie, ponieważ zawiera bardzo wiele osobliwości
i w porównaniu ze wszystkimi innymi krajami wykazuje dzieła większe, niźli się to
da wyobrazić” - tak o Egipcie blisko 2500 lat temu mówił Herodot, Ojciec Historii.
Witajcie w krainie z 1000 i jednej nocy, gdzie starożytna historia znamienitych faraonów przeplata się z nowoczesnością wielkich miast. Państwo faraonów od tysięcy
lat fascynuje świat. Już starożytni Grecy i Rzymianie licznie odwiedzali Egipt szukając
tu natchnienia do swoich poematów. Zatem zapraszamy w egzotyczną podróż…
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POWODY, ABY ODWIEDZIĆ EGIPT
Bogactwo raf Morza Czerwonego
Piaszczyste plaże i słońce przez cały rok
Fascynująca zabytki starożytności
Aquaparki, hotele z bogatym programem All Inclusive
Moc atrakcji dla miłośników nocnego życia

coralove lato
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EGIPT

Kraj nieopisanej
różnorodności
KULTURA

| TANIEC | ROZRYWKA | TRADYCJA

Riwiera Morza Czerwonego, dostojna i kusząca
starożytnymi tajemnicami, legendami i zagadkami,
od lat zachwyca odwiedzających ją turystów. Z jednej
strony bezkresna pustynia, a z drugiej piaszczyste
plaże, gorące afrykańskie słońce, turkusowe morze,
różnorodność widoków oraz smaków, a to zaledwie
kilka z atrakcji państwa faraonów.

Egipskie rarytasy
Egipska gościnność i umiłowanie dobrego
jedzenia mają wieloletnią tradycję, czego
najlepszym dowodem są sceny ucz zachowane na wizerunkach w starożytnych
grobowcach i świątyniach znajdujących
się na terenie całego kraju. Niezależnie
od regionu, mieszkańcy Egiptu uwielbiają
zasiadać wspólnie do stołu. Kuchenny
majstersztyk egipskich potraw to właśnie
zasługa zamiłowania Egipcjan do jedzenia,
którzy wręcz kochają jeść, zwłaszcza w dobrym towarzystwie.
Bób i fasola - królewska para egipskiej
kuchni i główne składniki egipskich dań,
które kucharze przygotowują na przeróżne

sposoby. Do wszystkich potraw dodaje się
placek Aysz, który w dużej mierze przypomina znane nam podpłomyki. Jest on
stosunkowo cienki i pusty w środku,
a wielu Egipcjan używa go jako sztuciec
do nakładania jedzenia.

Egipski street food
Najpopularniejsze i najsmaczniejsze dania
gotowane są na ulicznych straganach.
Kebaby, mezze czy też fatta, mieszanka
ryżu, chleba i czosnku. oraz melouchia
– gęsta zupa z ciemnozielonych liści,
podobnych do szpinaku, królują
na egipskich ulicach, a po jedzeniu
obowiązkowo fajka wodna.

Egipska
kuchnia łączy
w sobie smaki
Turcji, Grecji,
Francji oraz
Libii.

„Lepszy jest chleb przy spokojnym
sercu niż bogactwo pełne niepokoju.”
– egipskie przysłowie
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Entuzjastów
sportów
wodnych
zachwyci
ciepłe morze
i skarby
podwodnego
świata.

Zjawiskowe rafy koralowe, rozciągające się
od okolic Taby, aż po Marsa Alam, odsłaniają każdego roku swoje zniewalające piękno
przed odwiedzającymi je z całego świata
turystami. Czyniąc regiony turystyczne
takie jak Marsa Alam, Sharm El Sheikh
oraz Hurghada mekką fanów sportów
wodnych z całego świata. Pomyślne
egipskie wiatry w słonecznej El Gounie
sprzyjają amatorom kitsurfngu i windsurfingu, a na spragnionych słońca i brązowej
opalenizny czekają mieniące się niczym
złoto piaszczyste plaże wpadające wprost
w objęcia turkusu morza.

Sezamie otwórz się...
Wizyta na miejscowym suku, czyli arabskim
targowisku, jest obowiązkowym punktem
programu podczas wakacji w Egipcie. To właśnie tu będziesz mógł wypróbować swoich
sił w sztuce negocjacji, która jest nieodzowną częścią egipskich zakupów. Pierwsza
podana cena jest zawsze ceną wyjściową,
początkiem „uświęconego tradycją”
procesu targowania się. Najpopularniejszy
z egipskich bazarów to Khan al-Khalili,
znajdujący się w centrum starej dzielnicy
Kairu. Ze względu na jego wielkość trudno
nazwać go po prostu „bazarem” – jest to
wręcz dzielnica handlowa, a w jej obrębie
można kupić wiele orientalnych pamiątek
oraz wyrobów rękodzieła, zaopatrzyć się
w orientalne przyprawy i żywność oraz spędzić czas w tradycyjnie urządzonej kawiarni.

Pamiątek czar

Raks shargi
Już w starożytnych czasach Egipcjanki
zabawiały faraona i jego gości, tańcem.
Taniec brzucha wykonywany jest głównie
przez kobiety i łączy w sobie tradycyjne
tańce z różnych regionów Egiptu.

Dzięki bogatej historii Egipt jest swoistym
eldorado wakacyjnych pamiątek. Możesz
z wakacji przywieźć ze sobą pluszowego
wielbłąda, miniaturowe alabastrowe figurki
przedstawiające Wielkie Piramidy w Gizie,
przynoszącego szczęście skarabeusza, egipski papirus z podobizną pięknej Królowej
Nefretete, sziszę, pashminy w 1000 kolorach oraz złotą biżuterię, której bogactwo
wzorców potrafi wprowadzić w osłupienie.

CZY WIECIE, ŻE...
l Delta

Nilu z lotu ptaka przypomina rozwinięty kwiat lotosu,
a Dolina Nilu długa łodygę.
l Starożytni Egipcjanie czcili ponad 1 000 różnych bogów
i bogiń, a najważniejszym z nich był bóg słońca – Ra.
l Piramidy w Egipcie to najstarszy z siedmiu cudów starożytnego
świata, oraz jedyny który przetrwał do dzisiaj.
l „Goło i wesoło” - wszystkich zwolenników równej opalenizny
zapraszam na wakacje do Coral Beach Resort w Hurghadzie,
który jako jedyny nie tylko w Egipcie, ale na całym Bliskim
Wschodzie, posiada niewielką plażę dla Nudystów. Wejście
na tę plaże dozwolone jest jedynie dla naturystów.

coralove lato
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Relaks w cieniu piramid
EGIPT

LU DZ I E | H I STO R I A | T R A DYC JA | ZA BY T K I | P R Z Y RO DA
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ożliwość oglądania zabytków związanych z jedną z większych cywilizacji starożytnych,
orientalna kuchnia pełna przypraw, fascynujący podwodny świat i luksusowe hotele
– dzięki temu Egipt działa jak magnes na wielu turystów.

Podróż w czasie
Wyjeżdżając do Egiptu, odbywamy podróż nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. W kilka
godzin znajdujemy się w kolebce jednej z pierwszych cywilizacji na świecie. Fundamentem
dawnego Egiptu był skomplikowany system wierzeń. Nic tak nie zajmowało starożytnych
mieszkańców Doliny Nilu jak odczytywanie znaków z nieba, ziemi i wody, które uważali za
ingerencję bogów w ich życie. Dziś po tamtym czasie zostało wiele dobrze zachowanych
zabytków stanowiących największą atrakcję Egiptu ściągającą do tego kraju tłumy miłośników historii. Nie sposób przyjechać tu i nie zobaczyć Wielkiego Sfinksa oraz piramid w Gizie
lub Doliny Królów, która jeszcze na początku XX w. kryła w sobie nieodgadniony grobowiec

DOBRZE WIEDZIEĆ
Czas przelotu: ok. 4 godz. 15 min.
Czas: +1 godz. w stosunku do czasu polskiego
Wiza: konieczna, kupuje się ją na lotnisku
Waluta: funt egipski
Religia: islam

faraona Tutanchamona. Niesamowite świątynie egipskie tylko potwierdzają, jak silnym kultem otaczani
byli tutejsi bogowie – wystarczy
odwiedzić Karnak i połączoną
z nim aleją strzeżoną przez rzędy
sfinksów, luksorską świątynię Narodzin Amona, świątynię Hatszepsut
w Tebach i wielką świątynię Ramzesa i Nefertari w Abu Simbel położone niedaleko jeziora Nasera.

Egipcjanie dziś
To naród bardzo dumny ze swojego
kraju. Są prawdziwymi patriotami, ale to nie przeszkadza być im
bardzo otwartymi ludźmi. Zawsze
chętni do pomocy, uśmiechnięci
i pozytywni. Egipcjanie łatwo
nawiązują kontakt z przybyszami.
Są niezwykle mili i mogą bez żadnego powodu zaprosić do skosztowania herbaty w swoim sklepie, co
może czasem peszyć przybyszów
z innych części świata, którzy nie
spotykają się z takimi zachowaniami w swoim kraju.

Fajka wodna to popularna
pamiątka z Egiptu.

Orientalne bazary
Egipskie bazary są słynne na całym świecie. Warto pozwolić sprzedawcom zaprezentować liczne towary – nawoływanie i zachęcanie do kupna to element ich kultury.
Nie obrażają się, jeśli się nic nie kupi, choć oczywiście na to liczą. Na arabskim bazarze należy spierać się o cenę na każdym kroku. Czasem wyjściowe kwoty są naprawdę
wysokie, ale to tylko zaproszenie do targowania się, które w tym kraju jest sztuką.
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Morze
Czerwone
ze swoimi
rafami
koralowymi
jest rajem
dla fanów
nurkowania.

EGIPT
Historia i luksus na wyciągnięcie ręki.

Egipskie sarkofagi to niezamowicie
bogate dzieła sztuki.

coralove lato

Majestatyczny Nil

Pod wodą…

W czasach starożytnych najdłuższa rzeka
świata wyznaczała rytm życia całego kraju.
Dziś obok starożytnych budowli jest jedną
z większych atrakcji Egiptu. Szlak żeglowny
na Nilu ciągnie się od Asuanu do Kairu, ale
największy ruch na rzece panuje na odcinku od Asuanu do Luksoru. Pełno tu statków
wycieczkowych, motorówek i promów. Największym zainteresowaniem turystów cieszą się jednak repliki feluk, dawnych łodzi
żaglowych. Nil to od tysiącleci życiodajna
rzeka Egiptu. Zapewniała przetrwanie
ludziom, zwierzętom i roślinom. Stanowi
też „ptasią autostradę”. Dwa razy do roku
nad Nilem przelatują miliony ptaków
wędrujących z Europy w cieplejsze rejony
świata. Zatrzymują się na odpoczynek
w delcie Nilu, która dopiero pokazuje jego
życiową moc – 22 tysiące km2 żyznych pól
pociętych kanałami i rzeczkami przynoszące swoim właścicielom obfite plony.

Egipt to raj dla fanów nurkowania i snorkelingu, czyli nurkowania powierzchniowego.
To też dobre miejsce, by rozpocząć przygodę z tymi aktywnościami. Rafy Morza
Czerwonego zapierają dech w piersiach.
Podglądanie koników morskich, muren,
skalarów, barrakud, płaszczek, żółwi
i wielu mieniących się kolorami morskich
stworzeń to niesamowite przeżycie.
Na łodziach z przeszklonym dnem można
podziwiać bajkową wręcz scenerię
podwodnego świata.

…i na piasku
Totalnym przeciwieństwem podwodnych
szaleństw, lecz również pasjonującym,
jakby wyjętym wprost z orientalnych baśni,
jest nieprzebrana pustynia. Przejażdżka
na wielbłądzie i wyprawa do beduińskiej
wioski może być najbardziej fascynującą
przygodą życia.
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Sharm El Sheikh
Marsa Alam

CZAR PRZYGODY

Egipt wycieczki
Hurghada

fakultatywne
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Luxor

witajcie w starożytnych Tebach
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.

Kair i Aleksandria
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 prowadzony jest według takiego
samego planu jak 1 dniowa wycieczka
do Kairu, a zakończeniem pierwszego
wieczoru jest krótki rejs po Nilu. Po
noclegu w 5* hotelu jest przejazd do
Aleksandrii. Drugi dzień wycieczki
zaczyna się spacerem po mieście
i zwiedzaniem Biblioteki Aleksandryjskiej założonej przez
Ptolemeusza I.
To tu znaleziono piktogramy
na murach, hieroglify i litery
wszystkich znanych alfabetów,
które wskazują na ogromną wiedzę
jaka znajduje się w księgozbiorach starożytnej biblioteki. W programie jest także
spacer po parku Montana, wizyta w meczecie Abu –al – Abbasa (największego obiektu
sakralnego w mieście) oraz rzymskiego
teatru. Aleksandria to mieszanka cywilizacji
Egipskiej i rzymsko-greckiej. A to za sprawą
ostatniej królowej Egiptu - Kleopatry, która
wykorzystała swe wdzięki przed Markiem
Antoniuszem i sprawiała, że Egipt pozostał
sojusznikiem a nie kolejną zdobyczą Rzymu.
Poczuj tę historię!
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Kair

twarzą w twarz z piramidami
Kair to tętniąca życiem metropolia, łącząca w sobie ślady najstarszej cywilizacji ze zdobyczami nowoczesnej kultury. To miniaturka Egiptu, centrum
egipskiej sztuki, które ze swoim ponad tysiącem minaretów nazywane jest
„Miastem tysiąca minaretów”. Podczas wycieczki do Kairu nie sposób pominąć Gizy z jej zagadkowymi piramidami, bo to jedyny spośród siedmiu
cudów świata antycznego, który przetrwał do dziś. Kair to symbol tego, co
starożytne i tajemnicze – nie możesz tego przegapić.

Petra w Jordanii
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. Niewątpliwie koniecznym wręcz jest
zwiedzenie „Skarbca Faraona”, wielkiego zespołu Grobowców Królewskich, czy też grobowca Sekstusa Florentinusa.
Jest tu ponad 800 miejsc i obiektów wartych zobaczenia,
a niesamowite wrażenie robi skrzyżowanie czterech stylów
architektonicznych: egipskich, syryjskich, greckich (w większości hellenistycznych) i rzymskich. Petra została w 1985 r.
wpisana na Listę Światowego dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego UNESCO.

Góra Synaj

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

i Klasztor św. Katarzyny
Będąc w Sharm El Sheikh jesteś już bardzo blisko jednego z największych religijnych symboli – góry Mojżesza. Proponujemy wycieczkę
na szczyt Góry Synaj, gdzie Bóg pod postacią krzewu gorejącego ukazał się Mojżeszowi przekazując Tablice Dziesięciu Przykazań. Wspinaczka na szczyt góry z klasztoru Św. Katarzyny trwa 2-3 godziny po
tzw ,,Schodach Pokutnych’’ wykutych w skale. Droga jest trudna, ale
dla Chrześcijanina niezwykle symboliczna. Podczas wycieczki zwiedzisz też Klasztor Św. Katarzyny, który mimo wielu najazdów został
nietknięty, gdyż uważany jest za biblijne święte miejsce. Niedawno
dołączony został do listy zabytków dziedzictwa historycznego i kulturowego UNESCO. Wielkie wrażenie robi galeria ikon, wieża Klebera,
studnia Mojżesza oraz wiecznie zielony krzew (szczep krzewu gorejącego), będący jedynym tego typu krzewem
na całym półwyspie – wszelkie próby wyhodowania
go z sadzonek w innych miejscach zakończyły się
fiaskiem. Biblioteka klasztoru zawiera – drugą co
do wielkości zaraz po watykańskiej – kolekcję
literatury religijnej i manuskryptów.

raonów
Wakacje w kraju fa

Uwielbiam ducha starożytnej
z
historii wielkich faraonów ora
eplata się
mitycznych Bogów, która prz
e świątynie,
z nowoczesnością. Monumentaln nimi Sfinks, mimo,
nad
Wielkie Piramidy i czuwający
tyle razy, nie przestają mnie
że widziane już przeze mnie
pskich bazarów, bogactwo
zachwycać. Do tego koloryt egi
re dostarczyły wielu doznań
miejscowych przysmaków, któ
żeń dniu można spokojnie
kulinarnych... a po pełnym wra się szumem fal Morza
ować
odpocząć wśród palm i delekt
pskiego słońca.
Czerwonego oraz blaskiem egi
Karolina
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W podwodnym
raju
Park Ras Mohammed

Ras Mohammed to morski park narodowy, którego południowa część
znajduje się na liście najlepszych miejsc do nurkowania na świecie.
Krystalicznie czysta woda, różnorodność stworzeń zamieszkujących
rafę koralową (płaszczki, rekiny, itp.) – wszystko to zachęca do nurkowania. Zobaczysz tu również unikalne formacje geologiczne – niesamowite rafy koralowe, wydmy i góry ze skamieniałego piasku. Równie
interesujące są drzewa namorzynowe, które wyrastając prosto ze
słonej wody filtrują ją. 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. Lepszego miejsca do
nurkowania nie znajdziesz w żadnej innej części Morza Czerwonego.
Dostać się tu możesz wybierając jedną z dwóch naszych propozycji:
autokarem lub łodzią. Wycieczka jednodniowa.
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Diving Boat

czas na przygodę
z nurkowaniem

Rejs łodzią

ze szklanym dnem

Nie masz jeszcze doświadczenia w nurkowaniu? Chciałbyś nauczyć
się nurkować? Całe bogactwo podwodnego
świata Morza Czerwonego jest wprost na
wyciągnięcie ręki. Wraz
z instruktorem, który
będzie Cię prowadził
możesz zanurkować na
głębokość 10 m i podziwiać
magię podwodnego świata.

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. W trakcie
rejsu będzie także możliwość podziwiania nietypowych sposobów łowienia ryb, zaś podczas postoju na
lunch przygotowaliśmy orientalne
show z pokazem tańca brzucha.
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Cleo Park
rodzinna zabawa

Podczas tej wycieczki będzie
okazja spędzić niezapomniane, szalone godziny pełne
zabawy na zjeżdżalniach
wodnych! Ekscytującą rozrywka i niesamowite wrażenia
dla każdego!

Magda

Quadem przez pustynię
Podczas tej przygody macie możliwość przejażdżki po pustyni 4-kołowymi
motocyklami. To całkowicie nowe doznania i przygoda warta zasmakowania.
Ponadto podczas wycieczki odwiedzisz wioskę beduińską i będziesz mógł
sprawić sobie przejażdżkę na wielbłądzie. W programie wycieczki jest też podziwianie zachodu Słońca na pustyni i barbecue. Wszystko to pozostawi niezapomniane wspomnienia. Wycieczka obejmuje kolację.
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Kolorowy
Kanion
ze szklanym dnem

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

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. Niezapomniane wrażenie
wywiera wędrówka olśniewającą ścieżką z naturalnego talku. Niesamowitym doświadczeniem
będzie przeciśnięcie się poprzez bardzo wąski
korytarz utworzony z poprzewracanych ogromnych bloków skalnych, gdzie gra świateł zapiera
dech w piersiach. W programie przewidziana jest
również kąpiel w okolicach Dahab.

Aquapark Akassia
Całodniowa zabawa w aquaparku to mnóstwo atrakcji: zjeżdżalnie, rury wodne, baseny, sztuczna fala. W parku wodnym każdy
znajdzie coś dla siebie. Wycieczka w systemie snack all inclusive:
napoje, przekąski w cenie wycieczki.

Hamam Moussa
łaźnia turecka
na półwyspie Synaj

Lecznicze wody Hamam Moussa zawierają
duże ilości magnezu, sody i siarki już od dawien dawna było używane przez lokalnych
mieszkańców do leczenie chorób skóry i artretyzmu. Uważa się, że woda ma właściwości lecznicze. Skorzystaj! Podczas wycieczki
odwiedzisz też pobliskie miasta El-tour na
wschodnim wybrzeżu góry Synaj, gdzie znajduje się prawosławny kościół z grobem św.
Grzegorza. W drodze powrotnej odwiedzisz
też farmę strusi.

coralove lato
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KULTURA

| TANIEC | ROZRYWKA | TRADYCJA

Spacerując gwarnymi uliczkami
Znakomite warunki naturalne sprawiły, że na skrawku pustyni, jaki rozciągał
się w tym miejscu powstał jeden z największych, całorocznych kurortów
wypoczynkowych. Hurghada, bo o niej mowa, która jeszcze do niedawna
była małą osadą rybacką, dziś jest ulubionym kurortem turystycznym podróżników z całego świata. Na fanów słonecznych kąpieli czeka tu ponad
40 km linii brzegowej Morza Czerwonego, osnutej wiecznie słonecznym
niebem, bajecznie kolorowe rafy koralowe oraz ogrody strzelistych palm.
Jeżeli pierwszy raz jesteście w Hurghadzie, warto przeznaczyć nieco czasu
na jej zwiedzenie. W starej dzielnicy miast – Dahar, poznacie miejscowy folklor paląc fajkę wodną w jednej z tutejszych knajpek, a pasjonaci zakupów
będą mogli odwiedzić miejscowy bazar – suk, pełen orientalnych przypraw
i miejscowego kolorytu. Przejdźcie się uliczkami dzielnicy Sakkali, która
zaprowadzi Was do miejscowej mariny, otoczonej kawiarenkami, restauracjami oraz wspomnianymi szisza barami. Fanom gorącego piasku polecamy
Muzeum Rzeźb z Piasku w pobliżu Senzo Mall. Wycieczka ta będzie niewątpliwą atrakcją również dla małych podróżników. Fascynująca może być także
przejażdżka na grzbiecie egipskiego wielbłąda, a fanom mocnych wrażeń
polecamy jazdę quadem lub jeepem terenowym pośród złotych piasków
pustyni. Do niezapomnianych należy również wizyta w wiosce Beduinów,
gdzie historia miesza się ze współczesnością, a gdy zajdzie już gorące egipskie słonce zatopcie się w urokach nocnego życia miasta.
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Piaszczyste plaże, słońce
i morze z niepowtarzalną
rafą koralową to naturalne
bogactwo Hurghady.

ulubione
miejsca
Bajeczne rafy koralowe, piaszczyste plaże, gościnni
mieszkańcy oraz słoneczne niebo… to właśnie
czeka na Was przez cały rok.
●● Nubia Aqua Beach Resort

HURGHADA
Wakacje na fali

won

e

Hurghada

Spragnieni słońca i morskich fal poszukiwacze przygód odnajdą tu kurorty sprzyjające sportom wodnym takim jak kitsurfing
i windsurfng. W „Egipskiej Wenecji”, czyli
położonej na sztucznej wyspie El Gounie
lub pośród magicznych zatok Soma Bay
i Makadi Bay, które słyną z przepięknych
plaż i zanurzonych tuż przy brzegu raf koralowych, entuzjaści nurkowania znajdą
zachwycające ciepłe morze pełne skarbów
podwodnego świata. Jedyne 31 mil morskich od El Gouny na dnie morza spoczywa
wrak statku Tistlegorm, który jest zaliczany
do jednego z ulubionych miejsc przybywających do Hurghady nurków.

ze C
zer

●● Mirage New Hawaii
●● Steigenberger Aqua Magic

Mor

●● Albatros Aqua Park Resort

Alf Leila Wa Leila

●● Albatros Sea World Hotel

Jungle Aqua Park

●● Jaz Aquamarine Resort
●● Titanic Palace & Aqua Park Beach Resort
●● Hilton Hurghada
Long Beach Resort

Palm Royale Soma Bay

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS
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JAZ AQUAMARINE RESORT
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ALBATROS SEA WORLD HOTEL
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HILTON HURGHADA LONG BEACH RESORT
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ALBATROS AQUA PARK RESORT
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WIFI GRATIS

ZJEŻDŻALNIE

2-14 lat

PRZY PLAŻY

2-7 lat

ALL INCLUSIVE

2-13 lat

STANDARD

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

●● Tia Heights Makadi Bay

LISTA HOTELI – HURGHADA

Gorączka sobotniej nocy
Miłośnicy nocnego życia znajdą tu wiele ciekawych nocnych
pubów i dyskotek, do których można wybrać się wieczorową porą. Do najpopularniejszych należą Little Buddha oraz
Hard Rock Cafe. Pierwsza w ciągu dnia słynie z możliwości
rozkoszowania się azjatycką kuchnią, a po zmroku zamienia się w tętniący życiem klub. Za to Hard Rock Cafe, należy
do sieci restauracji założonych przez Isaaca Tigretta i Petera
Mortona w 1971r. Wszystkie restauracje tej sieci na całym
świecie dekorowane są muzycznymi pamiątkami, gitarami,
płytami, zdjęciami, nawet strojami koncertowymi gwiazd
estrady. Życzymy miłej zabawy!

coralove lato
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Przykładowy pokój
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24H

TITANIC PALACE & AQUA
PARK BEACH RESORT

EGIPT | Hurghada

ALL INCLUSIVE

Doskonałe połączenie słynnej egipskiej tradycji z nowoczesnymi udogodnieniami dla Gości. Kompilacja wspaniałego błękitnego morza, słonecznego nieba i pięknej pogody – to przepis na udane wakacje.

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat
2. dziecko do 7 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2010 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 6 restauracji, 5 barów, pralnia,
13 basenów odkrytych, aquapark z 16 zjeżdżalniami, 3 sale konferencyjne.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowa, 365 m długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki. Bar na
plaży. Skała koralowa przy wejściu do morza.

coralove lato

Lokalizacja:
17 km od Hurghady,
10 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte:
∞ orientalna, indyjska, meksykańska, mongolska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna

POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar,
łazienkę, TV, sejf balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ rodzinne
∞ bungalow
∞ swim up
∞ superior

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

WYŻYWIENIE
2 restauracje główne i 4 à la carte, 5 barów
All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad
∞ kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, 8 zjeżdżalni wodnych
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ plac zabaw
∞ łóżeczka dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

255

AQUAFUN

256

EGIPT | Hurghada

EGIPT | Hurghada

35

zjeżdżalni

ALL INCLUSIVE

JUNGLE AQUA PARK
Wymarzone miejsce na niezapomniane wakacje dla miłośników „wodnych przygód”. Na terenie hotelu znajduje się jeden z największych aquaparków w Hurghadzie, z ponad 30 zjeżdżalniami dla małych i dużych
oraz olbrzymi kompleks basenów.
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2009 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: bary, restauracje, room
service, pralnia, kompleks basenów, leniwa rzeka
i aquapark z 35 zjeżdżalniami.
PLAŻA
900 m od hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta, 300 m długości. Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Bar na plaży. Bus hotelowy do plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w bungalowach. Wyposażone
w klimatyzację, TV, telefon, sejf, minibar, zestaw do
parzenia kawy i herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ rodzinne
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
8 restauracji, 12 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie
∞ obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy
∞ siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik
∞ minigolf, rzutki, szachy
∞ 2 korty tenisowe
∞ animacje
∞ centrum SPA, masaż
∞ sauna
∞ łaźnia, jacuzzi
∞ salon piękności
∞ sporty wodne na plaży
∞ bilard
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw
∞ brodzik
∞ aquapark z 14 zjeżdżalniami
∞ menu i krzesełka dla dzieci
w restauracji głównej
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Lokalizacja:
25 km od Hurghady,
20 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Przykładowy pokój

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2012 r.
Na terenie hotelu: 10 restauracji, 9 barów, 4 sale
konferencyjne, sejf w recepcji, pralnia, basen
kryty i 8 odkrytych, aquapark z 30 zjeżdżalniami.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 550 m długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki. Do plaży
kursuje bus hotelowy. Restauracja na plaży.

ALL INCLUSIVE

TIA HEIGHTS MAKADI BAY
Kompleks hotelowy zlokalizowany jest w pięknym ogrodzie, tuż nad brzegiem błękitnych wód zatoki Makadi Bay. Park wodny, kompleks basenów
odkrytych m.in. 6 basenów w aquaparku oraz basen ze sztuczną falą, 6 restauracji à la carte, sporty wodne oraz zabiegi w hotelowym SPA.

POKOJE
W budynku głównym, 12 budynkach Lagoon,
26 budynkach Dune i 10 budynkach Aqua Park.
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw do kawy i herbaty, TV, łazienkę, telefon, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ lagoon dla max 4 os.
∞ dune dla max 4 os.
∞ aquapark dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
2 restauracje główne, restauracja w aquaparku,
restauracja na plaży i 6 à la carte, 9 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte: włoska, owoce morza,
serwująca obiady, libańska, chińska, grill
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, siatkówka plażowa, aerobik
∞ 4 korty tenisowe, miniboisko do piłki nożnej
∞ dyskoteka, animacje
∞ centrum SPA, sauna
∞ łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
∞ tenis stołowy, bilard, minigolf, badminton
∞ centrum nurkowe, sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
Makadi Bay,
30 km od Hurghady,
25 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, brodzik, aquapark (12 zjeżdżalni)
∞ opiekunka
∞ menu i krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 5 barów, room
service, pralnia, kompleks basenów odkrytych,
22 zjeżdżalnie wodne w aquaparku.

ALL INCLUSIVE

JAZ AQUAMARINE RESORT
Położony niedaleko wielu rozrywek. Bezpośredni dostęp do prywatnej, piaszczystej plaży z leżakami, parasolami i beach barem w systemie
All Inclusive sprawią, że wakacje, szczególnie rodzin z dziećmi, będą
pełne atrakcji.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
400 m długości. Parasole, leżaki i ręczniki. Skała
koralowa przy zejściu do morza.
POKOJE
W 3 budynkach. Wyposażone w klimatyzację
centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 4 à la carte, 5 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ 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: azjatycka, włoska, orientalna, rybna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ miniboisko do piłki nożnej, siatkówka plażowa,
tenis stołowy, rzutki, 4 korty tenisowe
∞ animacje, dyskoteka, centrum nurkowe
∞ siłownia, sauna, łaźnia turecka
∞ centrum SPA, masaż, jacuzzi
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 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 i opiekunka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
20 km od Hurghady,
17 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

AQUAFUN

24H

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2013 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 8 barów, sala
konferencyjna, sejf w recepcji, pralnia, 3 baseny
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne.

NUBIA AQUA BEACH RESORT
Położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży 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.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
500 m długości. Parasole, materace, leżaki
i ręczniki. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w aneksach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, TV,
łazienkę, balkon.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 4 à la carte, 8 barów
All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, późny posiłek, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: włoska, libańska, rosyjska,
chińska
INTERNET
∞ Wi-Fi na terenie hotelu płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka plażowa, sporty wodne na plaży
∞ aerobik, animacje, kino, dyskoteka
∞ siłownia, centrum SPA, salon piękności,
sauna, masaż, jacuzzi, łaźnia turecka
∞ bilard

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
13 km El Gouny,
30 km od Hurghady,
17 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ brodzik oraz 3 zjeżdżalnie wodne
∞ częściowo zadaszony plac zabaw, huśtawki
∞ krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat i opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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AQUAFUN

MEGA ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2014 r.
Na terenie hotelu: restauracje, 6 barów,
2 sale konferencyjne, sejf w recepcji, pralnia,
5 basenów odkrytych oraz leniwa rzeka, aquapark z 9 zjeżdżalniami.

24H

PLAŻA
400 m od hotelu, piaszczysta, prywatna, 170 m
długości, pomost. Skała koralowa przy zejściu do
morza. Przejście do plaży przez ulicę. Parasole,
leżaki, materace i ręczniki.

STEIGENBERGER AQUA MAGIC
Idealne miejsce na spędzenie rodzinnego urlopu blisko krystalicznych
wód Morza Czerwonego. Na Gości czeka rozległy kompleks basenowy,
zjeżdżalnie wodne dla dzieci i dorosłych. Dla spragnionych relaksu, proponujemy czas spędzony w centrum SPA z salonem piękności.

POKOJE
W 8 budynkach. Wyposażone w klimatyzację
centralną, sejf, zestaw do kawy i herbaty, minibar, łazienkę, telefon, TV, balkon lub taras
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ suity rodzinne dla max 4 os.
∞ junior suity dla max 4 os.
∞ deluxe dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, międzynarodowa, food
court, restauracja na plaży, restauracje à la carte,
6 barów, shisha corner
Mega All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte: sushi, orientalna, teppanyaki
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, masaż, sauna, łaźnia turecka
∞ bilard, tenis stołowy, siatkówka plażowa, golf
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA,
∞ centrum nurkowe, sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ MEGA ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
5 km od Hurghady,
6 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, opiekunka, wózki
∞ podgrzewany brodzik, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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Pokoje
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os.

6

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: restauracja, 4 bary, room
service, pralnia, 3 baseny odkryte, aquapark
z 25 zjeżdżalniami.

ALL INCLUSIVE

ALBATROS SEA WORLD HOTEL
Idealne miejsce na wakacje rodzinne. Tutaj na pewno nie będziesz się nudzić. Zjeżdżalnie wodne, animacje dla małych i dużych, bogate zaplecze
sportowo – rekreacyjne, to gwarancja udanych wakacji.

PLAŻA
600 m od hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem, 300 m długości. Przejście do plaży
przez ulicę. Parasole, leżaki, materace i ręczniki
plażowe. Do plaży kursuje bus hotelowy.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilkunastu budynkach.
Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, minibar,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ pool view dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez-i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ bilard, tenis stołowy, kort tenisowy,
siatkówka, siatkówka plażowa
∞ animacje, sporty wodne na plaży
∞ centrum SPA i talassoterapii, masaż
∞ salon piękności, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
15 km od centrum Hurghady,
7 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 3 brodziki, 16 zjeżdżalni wodnych
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, kino
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

EGIPT | Hurghada
HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 7 barów, 5 sal
konferencyjnych, centrum biznesowe, room
service, pralnia, sejf w recepcji, pralnia, 2 baseny
odkryte.

ALL INCLUSIVE

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 1200 m długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki.

PALM ROYALE SOMA BAY
W ekskluzywnym hotelu zlokalizowanym w pięknym ogrodzie, przy
długiej, piaszczystej plaży spędzą Państwo wspaniały urlop. Lazurowe
morze, odkryte baseny, centrum SPA, salon piękności, bogate zaplecze
sportowe, to gwarancja wypoczynku w niepowtarzalnej atmosferze.

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i aneksie.
Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, łazienkę,
telefon, TV, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe club dla max 3 os.
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ junior suite dla max 4 os.
∞ executive suite dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 4 à la carte, kilka barów
Śniadanie i obiadokolacja
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: grecka, włoska, libańska,
azjatycka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia,aerobik, miniboisko do piłki nożnej
∞ sauna, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, minigolf, bilard
∞ 4 korty tenisowe, siatkówka plażowa
∞ dyskoteka, animacje
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe
Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat i opiekunka

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
Soma Bay,
12 km od Safagi,
45 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 5 barów, room
service, pralnia, sejf w recepcji, 2 baseny.

24H

MIRAGE NEW HAWAII
Przestronny hotel z komfortowymi pokojami, oferujący całą gamę różnorodnych rozrywek i atrakcji dla dzieci oraz dorosłych. Znajdziemy tu kącik
shishy, a także dyskotekę i SPA. Dzieci mogą się wyszaleć na placu zabaw
i w miniklubie oraz podczas specjalnie dla nich przygotowanych animacji.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa, 150 m długości. Parasole, leżaki,
materace, ręczniki plażowe. Bar na plaży serwuje napoje i przekąski.
POKOJE
W czteropiętrowym budynku głównym i 2 pięciopiętrowych aneksach. Wyposażone w klimatyzację indywidualną, zestaw do kawy i herbaty,
minibar, TV, łazienkę , balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 4 à la carte, 5 barów
All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad
∞ kolacja, późny posiłek, przekąski, lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: owoce morza, włoska,
azjatycka, orientalna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ rzutki, bilard, tenis stołowy,
siatkówka plażowa, boccia
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, salon piękności
∞ sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, masaż
∞ centrum nurkowe, sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
8 km od centrum Hurghady,
5 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ plac zabaw, brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 10 barów, room
service, pralnia, 6 basenów odkrytych, 5 zjeżdżalni wodnych.

ALL INCLUSIVE

ALF LEILA WA LEILA
Hotel zbudowany został w bajkowym klimacie, dzięki czemu jest idealną
propozycją na wakacje dla rodzin z dziećmi. Położony na rozległym terenie zapewnia chwile relaksu w ciszy i spokoju. Szereg atrakcji, bogate
zaplecze sportowo-relaksacyjne,ciekawe animacje nie pozwolą na nudę.

PLAŻA
900 m od hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem, 300 m długości. Parasole, leżaki,
materace i ręczniki plażowe. Przejście do plaży
przez ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy.
POKOJE
W budynku głównym, 6 blokach i 10 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar,
TV, telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ pool view
∞ rodzinne
WYŻYWIENIE
restauracja główna, azjatycka, włoska, marokańska, przekąski, 10 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, miniboisko do piłki
nożnej, minigolf, cymbergaj, bilard
∞ dyskoteka, animacje, sporty wodne na plaży
∞ kort tenisowy, siatkówka plażowa
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności,

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
20 km od Hurghady,
15 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ 2 brodziki, 5 zjeżdżalni wodnych, plac zabaw
∞ animacje, miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2002 r. Odnowiony w 2009 r.
Na terenie: 3 restauracje, 10 barów, sala konferencyjna, baseny odkryte, pralnia.

ALL INCLUSIVE

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 1200 m
długości. Skała koralowa przy zejściu do morza.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki.

HILTON HURGHADA LONG
BEACH RESORT
Skała koralowa przy zejściu do morza sprawi radość amatarom nurkowania. Wieczorem można aktywnie wypocząć przy orientalnych animacjach.

POKOJE
W budynku głównym, w budynku villa i w budynku family. Wyposażone w klimatyzację centralną,
TV, minibar, sejf, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ Hilton guest room plus
∞ Hilton deluxe
∞ standardowe dla max 3 os
∞ villa dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
3 restauracje, 10 barów
All Inclusive (10:30-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte: orientalna i włoska
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, masaż, łaźnia, jacuzzi
∞ tenis stołowy, 2 korty tenisowe, squash,
koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, minigolf, bilard
∞ aerobik, animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, sauna
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
22 km od Hurghady,
14 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, plac zabaw, animacje, opiekunka
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu dla dzieci i krzesełka w restauracji
∞ łóżeczka dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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Pokoje

dla rodzin
os.

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2000 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, room
service, pralnia, 5 basenów odkrytych, aquapark
z 25 zjeżdżalniami.

ALL INCLUSIVE

ALBATROS AQUA PARK RESORT
Hotel położony w drugiej linii brzegowej tworzy kompleks wraz z hotelami Albatros Sea World Hotel i Aqua Vista Resort. Bogata infrastruktura,
duży aquapark z 25 zjeżdżalniami, ciekawe programy animacyjne i atrakcje sportowe gwarantują udane wakacje rodzinom z dziećmi i nie tylko.

PLAŻA
500 m od hotelu, prywatna, piaszczysta z pomostem, 300 m długości. Parasole, leżaki,
materace i ręczniki plażowe. Przejście do plaży
przez ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy.
POKOJE
Wbudynku głównym i w 2 aneksach.
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, TV,
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ pool view dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 6 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, włoska, chińska, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja,
późny posiłek, przekąski, lody, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, animacje
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard
∞ kort tenisowy, siatkówka, siatkówka plażowa
∞ centrum SPA i talassoterapii, salon piękności
∞ sauna, łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
15 km od centrum Hurghady,
7 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik, aquapark z 16 zjeżdżalniami
∞ animacje, kino w miniklubie
∞ plac zabaw, miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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Sharm el Sheikh
KULTURA

| TANIEC | ROZRYWKA | TRADYCJA

Relaks w orientalnym klimacie
Sharm El Sheikh szczyci się swoim doskonałym położeniem - pomiędzy

rezerwatami przyrody, a parkiem narodowym Ras Mohammed z Obserwatorium Rekinów, nad brzegiem Morza Czerwonego, gdzie możesz podziwiać
zapierającą dech w piersiach florę i faunę. Dlatego Sharm el Sheik jest nazywane mekką nurków i osób uprawiających snurkowanie, które zafascynowane
są ogrodami koralowców, ciągnącymi się niemal wzdłuż całego wybrzeża.
Każdy, kto marzy o zanurzeniu się w krystalicznym błękicie Morza Czerwonego
i odkryciu tam naturalnego raju koralowców, tysięcy odmian kolorowych ryb,
tu właśnie spełni swe marzenia.
Dla koneserów nocnego życia czeka rozrywkowe Naama Bay, gdzie wzdłuż
miejskiej promenady rozciągają się szisza bary, restauracje i dyskoteki.
Rodzinom z małymi podróżnikami polecamy odwiedzenie Cleopark, który
jest rewelacyjnym Aquaparkiem, gdzie czeka wiele ciekawych atrakcji dla
dużych i małych turystów. W dzielnicy Hadaba zwiedzicie delfinarium, a tuż
obok jest Alf Leila Wa Leila – park rozrywki, który przeniesie Was do baśni
Szeherezady. Fanom miejscowych pamiątek oraz zakupowego szaleństwa
polecamy odwiedzić Old Market. Wakacje w Sharm el Sheikh, to nie tylko
słońce, plaża czy sporty wodne. Na aktywnych czekają tu również pola golfowe, korty tenisowe, trasy dla quadów oraz rowerów, a na romantyczne
wieczory proponujemy przejażdżkę konno lub na wielbłądzie w blasku zachodzącego słońca.
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„Po jednej stronie morze
po drugiej góry, czy można
chcieć czegoś więcej?” Magdalena

ulubione
miejsca
Wysokiej klasy hotele, klimatyczne knajpki, ciągnące
się kilometrami fantastyczne plaże, ciepłe, lazurowe
Morze Czerwone, koralowe królestwo oraz egipskie
słońce to zaledwie, kilka z miejscowych atrakcji.

SHARM EL SHEIKH
Tiran
Royal Albatros Moderna

Park Inn By Radisson

Rixos Sharm El Sheikh
Rehana Royal Beach
Jaz Mirabel Beach

●● Otium Hotel Amphoras, Aloha Sharm Hotel
●● Aqua Blu Resort

Morz

coralove lato

one

STANDARD

ALL INCLUSIVE

PRZY PLAŻY

ZJEŻDŻALNIE

WIFI GRATIS

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

Nieopodal Sharm el Sheikh rozciąga się niezwykły morski
park narodowy Ras Mohammed o powierzchni 460 km2.
Obejmuje południową część Półwyspu Synaj, wody przybrzeżne oraz dwie wyspy Tiran i Sanafir. Jedna z wytyczonych
w parku tras pozwala podziwiać porastające brzeg wiecznie
zielone drzewa i krzewy mangrowe. Na terenie można oglądać piękne rafy koralowe, zamieszkane przez wiele gatunków
ryb, oraz kolonie koralowców i ukwiałów, przy czym nurkowanie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.

rw
e Cze

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

Zachwycający podwodny świat
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OTIUM HOTEL AMPHORAS

5

X

X

X

X

2-14 lat

272

REHANA ROYAL BEACH

5

X

X

X

X

2-15 lat

274

JAZ MIRABEL BEACH

5

X

X

X

X

2-13 lat

275

RIXOS SHARM EL SHEIKH

5

X

X

X

X

2-13 lat

276

ROYAL ALBATROS MODERNA

5

X

X

X

X

2-14 lat

277

ALOHA SHARM HOTEL

4

X

X

X

2-14 lat

278

PARK INN BY RADISSON

4

X

X

X

2-14 lat

2-7 lat

279

AQUA BLU RESORT

4

X

X

X

2-14 lat

2-7 lat

LISTA HOTELI – SHARM EL SHEIKH

2-7 lat

2-7 lat
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AQUAFUN

Przykładowy pokój
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OTIUM HOTEL AMPHORAS
Ten przestronny hotel to idealne miejsce na spędzenie fascynującego, rodzinnego urlopu w niepowtarzalnej atmosferze i bliskości krystalicznych
wód Morza Czerwonego. Turkusowe morze, centrum SPA oraz zaplecze
rekreacyjno-sportowe sprawią, że czas spędzony tutaj będzie wyjątkowy.
∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2001 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 8 barów, 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.

Pokoje

dla rodzin
os.

6

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowa z pomostem,
ok. 300 m długości. Skała koralowa przy wejściu
do morza. Parasole, leżaki, materace, ręczniki,
Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w 25 blokach i aneksie.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną,
sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę, balkon lub
taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 5 os.
∞ chalet dla max 6 os.
∞ suity dla max 4 os.

coralove lato

Lokalizacja:
Um El Sid Cliff,
7 km od Sharm El Sheikh,
20 km od lotniska.

EGIPT | Sharm El Sheikh

ALL INCLUSIVE

SPRAWDŹ
CENĘ



∞ pakiety urodzinowe
Restauracje à la carte:
∞ włoska
∞ orientalna
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ rzutki
∞ tenis stołowy
∞ siatkówka plażowa
∞ aerobik
∞ dyskoteka
∞ animacje
∞ 2 korty tenisowe
∞ sauna
∞ jacuzzi
∞ łaźnia turecka
∞ masaż
∞ centrum SPA
∞ salon piękności
∞ sporty wodne na plaży
∞ centrum nurkowe
∞ bilard

WYŻYWIENIE
restauracja główna, 2 restauracje à la carte,
8 barów
All Inclusive (09:00-23:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek
∞ przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje
∞ plac zabaw
∞ menu dla dzieci i krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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REHANA ROYAL BEACH
Wakacyjny raj dla amatorów nurkowania, rozkoszujących się pięknem rafy
koralowej. Pierwsze szlify w aqualungu można zdobyć w centrum nurkowym pod okiem instruktorów. Hotel z rozległym zielonym ogrodem zapewnia swoim Gościom idealne warunki do relaksu i odpoczynku.
∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 15 lat
2. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
W północno-wschodniej
dzielnicy, nad zatoką Nabq Bay,
20 km od Naama Bay,
7 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2008 r. Odnowiony w 2013 r.
Na terenie hotelu: 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

∞ przekąski, lody, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte: włoska, orientalna, azjatycka, owoce morza

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa,
500 m długości. Przy plaży pomost. Parasole,
leżaki, materace i ręczniki. Beach Bar.

AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ aerobik
∞ tenis stołowy
∞ kort tenisowy
∞ siatkówka plażowa
∞ dyskoteka, animacje
∞ salon piękności
∞ centrum SPA i talasoterapii
∞ masaż, sauna
∞ łaźnia turecka, jacuzzi
∞ bilard
∞ cymbergaj
∞ centrum nurkowe

POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym, w bungalowach i na terenie hotelu Rehana Royal
Prestige. Wyposażone w klimatyzację centralną,
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe max dla 4 os.
∞ rodzinne max dla 4 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ royal suity dla max 4 os.
∞ executive dla max 4 os.

EGIPT | Sharm El Sheikh

ULTRA ALL INCLUSIVE

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

WYŻYWIENIE
restauracja główna i 4 à la carte, 4 bary
All Inclusive (24h)
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad
∞ kolacja, późny posiłek

Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ zajęcia w miniklubie dla dzieci
w wieku 5-12 lat
∞ plac zabaw
∞ animacje
∞ 3 brodziki, 3 zjeżdżalnie wodne
∞ krzesełka i menu dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

coralove lato
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AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony 2013 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 7 barów, sala
konferencyjna, 4 baseny odkryte, 5 zjeżdżalni
wodnych w aquaparku.

ALL INCLUSIVE

JAZ MIRABEL BEACH
Rozległy kompleks hotelowy położony bezpośrednio przy plaży. Smaczna
kuchnia, centrum SPA oraz kompleks 4 basenów i 5 zjeżdżalni wodnych to
tylko niektóre atrakcje, które sprawią, że urlop w tym hotelu będzie niezapomniany.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 250 m
długości. Parasole, leżaki, materace i ręczniki.
Przejście na plażę przez promenadę. Skała koralowa przy wejściu do morza. Beach bar.
POKOJE
W kilku budynkach. Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar, łazienkę, telefon,TV, sejf,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ superior dla max 3 os.
∞ rodzinne superior dla max 4 os.
∞ suite dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, kilka barów
All Inclusive (09:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Restauracje à la carte: włoska, azjatycka, orientalna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, jacuzzi
∞ bilard, tenis stołowy, kort tenisowy
∞ koszykówka, siatkówka plażowa
∞ miniboisko do piłki nożnej, centrum nurkowe
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, salon piękności, masaż

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Nabq Bay,
25 km od Naama Bay,
11 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12
∞ plac zabaw, 2 brodziki, 2 zjeżdżalnie wodne
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: 8 restauracji, bary, room
service, pralnia, sala konferencyjna, 7 basenów
odkrytych, 3 zjeżdżalnie w aquaparku.

ULTRA ALL INCLUSIVE

24H

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysto-żwirowa, 330 m długości, skała koralowa przy
wejściu do morza. Parasole, leżaki i ręczniki.

RIXOS SHARM EL SHEIKH
Wysokiej klasy imponujący kompleks hotelowy składający się z kilku
basenów, rewelacyjnego centrum SPA, rozbudowanego zaplecza rekreacyjno-sportowego oraz znakomitej kuchni serwowanej w restauracjach.

POKOJE
W budynku głównym i 17 aneksach.
Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf,
minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, TV,
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ superior dla max 3 os.
∞ deluxe dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ junior suite dla max 3 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 7 à la carte, bary, shisha corner
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja oraz
późny posiłek, przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne i wybrane importowane napoje
alkoholowe i bezalkoholowe,
∞ soki ze świeżych owoców
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, chińska, sushi,
owoce morza, orientalna, indyjska, turecka
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, siatkówka plażowa
∞ 2 korty tenisowe, miniboisko do piłki nożnej
∞ dyskoteka, animacje
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż
∞ centrum nurkowe

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 13 lat

Lokalizacja:
Nabq Bay,
25 km od Naama Bay,
7 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje w miniklubie dla
dzieci w wieku 4-12 lat
∞ 2 place zabaw, 3 brodziki
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat i opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

275

EGIPT | Sharm El Sheikh

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, duży basen,
centrum konferencyjne, pralnia, aquapark, sejf
w recepcji, room service.

ALL INCLUSIVE

ROYAL ALBATROS MODERNA
Przepiękne miejsce na udane wakacje wspólnie z rodziną. Polecany dla osób
ceniących sobie ciszę i spokój. Szczególnie dla dzieci największą atrakcją
będzie park wodny z wieloma zjeżdżalniami, duży basen a na hotelowej
plaży możemy skorzystać z możliwości nurkowania wśród rafy koralowej.

PLAŻA
przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 500 m długości, Parasole, leżaki, materace, ręczniki. Na
plaży pomost.
POKOJE
Zlokalizowane są na terenie hotelu. Wyposażone
w klimatyzację, TV, telefon, minibar, sejf, zestaw
do kawy i herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 2 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ junior suity
WYŻYWIENIE
restauracje, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ wczesne śniadanie, śniadanie, późne
śniadanie, obiad, kolacja, późny posiłek,
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik
∞ tenis stołowy, minigolf
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ animacje, dyskoteka
∞ centrum SPA, salon piękności, sauna,
łaźnia turecka, masaż, jacuzzi
∞ kort tenisowy, siatkówka plażowa
∞ sporty wodne na plaży

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
Nabq Bay,
20 km od Naama Bay,
16 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ brodzik, plac zabaw
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ opiekunka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

EGIPT | Sharm El Sheikh
HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2004 r. Odnowiony w 2015 r.
Na terenie hotelu: znajdują się 2 restauracje,
bary, shisha corner, room service, sala konferencyjna, sejf w recepcji, pralnia, 2 baseny odkryte.

ALL INCLUSIVE

ALOHA SHARM HOTEL
Kompleks hotelowy zlokalizowany w pięknym ogrodzie tuż nad brzegiem
błękitnego morza. Idealne miejsce na romantyczny miesiąc miodowy lub
atrakcyjne wakacje rodzinne. Na Gości czeka bogaty program sportowy
i animacyjny, odkryte baseny, zjeżdżalnie wodne oraz centrum SPA.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, żwirowa, ok. 170 m długości. Przy plaży pomost, skała koralowa przy wejściu do morza. Parasole, leżaki, materace i ręczniki. Bar na plaży. Do plaży kursuje bus hotelowy
POKOJE
W budynku głównym i 22 bungalowach.
Wyposażone w klimatyzację centralną i indywidualną, sejf, minibar, telefon, TV, łazienkę,
balkon lub taras lub balkon francuski.
Typy pokoi:
∞ standardowe max dla 3 os.
∞ rodzinne max dla 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja à la carte, 4 bary
All Inclusive (11:00-00:00)
∞ śniadanie, obiad, kolacja
∞ późne śniadanie, przekąski, podwieczorek
∞ wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety urodzinowe i dla nowożeńców
Restauracje à la carte: Mare Rosso
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, koszykówka
∞ siatkówka plażowa, sporty plażowe
∞ tenis stołowy, bilard, miniboisko do piłki nożnej
∞ animacje, aerobik, piłka wodna
∞ centrum SPA, masaż, salon piękności,
jacuzzi, sauna, łaźnia turecka
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
Um El Seid Cliff,
7 km od Sharm El Sheikh,
20 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik i plac zabaw
∞ menu dla dzieci i krzesełka w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2011 r.
Na terenie hotelu: znajdują się 2 restauracje,
4 bary, room service, pralnia, 2 baseny odkryte,
sala konferencyjna, 25 zjeżdżalni wodnych
w aquaparku.

ALL INCLUSIVE

PARK INN BY RADISSON
Położony na rozłożystym terenie polecany jest głównie na rodzinne wakacje oraz dla miłośników wodnych atrakcji, na których czeka duży aquapark.
Piękny ogród oraz bogata infrastruktura sportowo-rekreacyjna to dodatkowe atuty tego hotelu.

PLAŻA
900 m od hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta, 220 m długości. Skała koralowa przy zejściu do morza. Do plaży kursuje bus hotelowy.
Przejście do plaży przez ulicę. Parasole, leżaki,
materace i ręczniki. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w 9 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, TV, telefon, minibar, sejf, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ superior dla max 4 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, lody
∞ lokalne napoje lokalne napoje bez- i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ aerobik, siłownia, jacuzzi
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, 3 korty tenisowe
∞ siatkówka plażowa, miniboisko do piłki nożnej
∞ animacje, dyskoteka
∞ salon piękności, centrum SPA, sauna, masaż
∞ centrum nurkowe

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
Nabq Bay,
25 km od Naama Bay,
15 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ brodzik 16 zjeżdżalni wodnych w aquaparku
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat i opiekunka

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

EGIPT | Sharm El Sheikh
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zjeżdżalnie

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2007 r. Odnowiony w 2016 r.
Na terenie hotelu: restauracje, bary, kompleks
19 basenów, aquapark z 62 zjeżdżalniami, 3 sale
konferencyjne, centrum konferencyjne.

ALL INCLUSIVE

AQUA BLU RESORT
Na terenie hotelu znajduje się jeden z największych aquaparków w Sharm
El Sheikh z ponad 60 zjeżdżalniami i kompleksem 19 basenów, gdzie dobrą zabawę znajdą zarówno mali jak i duzi podróżnicy. Na dzieci czekają
tu również brodziki, miniklub i bogaty program animacyjny.

PLAŻA
400 m od hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta. 350 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki, materace. Do plaży kursuje bus hotelowy.
POKOJE
W kilkunastu budynkach. Wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, telefon, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ przystosowane dla osób niepełnosprawnych
WYŻYWIENIE
restauracja główna, restauracja azjatycka,
restauracja śródziemnomorska, restauracja
włoska, food court, 10 barów
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ wczesne śniadanie, śniadanie, obiad, przekąski,
podwieczorek, lody, kolacja, późny posiłek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w hotelu bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, sauna
∞ tenis stołowy, siatkówka plażowa, kort tenisowy
∞ bilard, boccia, minigolf
∞ miniboisko do piłki nożnej
∞ centrum SPA, masaż, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ salon piękności
∞ animacje, dyskoteka
∞ sporty wodne na plaży, centrum nurkowe

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
2 km od Sharm el Sheikh,
10 km od Naama Bay,
18 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodziki, aquapark z 45 zjeżdżalniami, plac zabaw
∞ animacje i zajęcia w miniklubie
dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ możliwość wypożyczenia wózka
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat i opiekunka
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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Marsa Alam
KULTURA

| TANIEC | ROZRYWKA | TRADYCJA
Bogactwo raf
koralowych
oplatające
wraki statków,
lazurowe,
ciepłe morze, i piękna
słoneczna
pogoda przez
cały rok.

Marsa Alam
Oaza spokoju
i mekka dla fanów
sportów wodnych

Podwodne królestwo
Wczasy w Marsa Alam to możliwość poznania znakomitości tutejszej flory i fauny,
która od lat zachwyca odwiedzających ją pasjonatów nurkowania i snurkowania.
Największą popularnością cieszy się tu oddalona o 20 km od wybrzeża Marsa Alam
rafa Elphinstone, która jest doskonałym miejscem do podziwiania podwodnego
świata. Rozpościera się na około 300 metrach długości. Można spotkać tu barakudy,
błazenki, mureny, graniki, skalary, kolorowe pawie oczka, rogatnice Picasso, żółwie
i kraby. Rafa ta jest bardzo popularnym punktem w programie podczas nurkowego
safari na Morzu Czerwonym. Za to w rejonie Shabb Samadai przy odrobinie szczęścia możemy nurkować, bądź snurkować w towarzystwie delfinów. Rafa Fury Shoal
kusi turystów barwnymi koralowymi kanionami pośród koralowców. Dodatkowymi
nurkowymi atrakcjami podczas wakacji w Marsa Alam nie wątpliwie są znajdujące się
na dnie wraki statku żaglowego oraz holownika w rejonie rafy Fury Shoal.

„Krystalicznie czysta morze, cudowna
rafa koralowa, magiczne stworzenia
pływające pod taflą wody, piaszczyste
plaże oraz gwarantowane słońce - to
tylko niektóre z licznych atrakcji, które
czekały na nas na miejscu.” - Julia
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Ahoj przygodo!

ulubione
miejsca

Wakacje w Marsa Alam to nie tylko miejsca dla nurkowych
„freeków”, czeka tu na Was moc atrakcji związanych z miejscowym krajobrazem. Koneserom ekstremalnych sportów
polecamy zjazd po wydmach na desce snowboardowej lub
na nartach. Przemierzajcie pustynię na grzbiecie wielbłąda
lub na safari quaadach. Będąc na wakacjach w Marsa Alam,
nie pożałujecie odwiedzin wioski Beduinów oraz Wadi El
Gimal - Parku Narodowego, zwanego też doliną wielbłądów.

Marsa Alam to najszybciej rozwijający się egipski
kurort, jest również najdalej wysunięty na
południe kraju. Mimo dalekiego położenia od
bogactw zabytków starożytnego Egiptu, jest to
jeden z najpopularniejszych kurortów wakacyjnych
odwiedzanych przez koneserów sportów wodnych.
Al-Kusajr

MARSA ALAM

●● Club Calimera
Akassia Swiss Resort

Śladami faraonów
Miłośnikom starożytnej kultury Egiptu polecamy wycieczkę
do starożytnych Teb, czyli kompleksu świątynnego Amona
w Karnaku - dziś największego muzeum świata na świeżym
powietrzu, Doliny Królów i Królowych oraz najbardziej intrygującej świątyni znajdującej się na zachodnim brzegu Nilu –
Świątyni pierwszej kobiety Faraona – Królowej Hatszepsut.

●● Jaz Lamaya Resort
●● Resta Reef Resort Marsa Alam, Resta Grand Resort
●● Dreams Beach Resort Marsa Alam
●● Hilton Marsa Alam Nubian
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RESTA GRAND RESORT
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JAZ LAMAYA RESORT
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CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS RESORT
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HILTON MARSA ALAM NUBIAN

5

X
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RESTA REEF RESORT MARSA ALAM

4

X

2. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

5

1. DZIECKO POBYT
W HOTELU GRATIS

PRZY PLAŻY

DREAMS BEACH RESORT MARSA ALAM

WIFI GRATIS

ALL INCLUSIVE
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Szmaragdowym szlakiem

ZJEŻDŻALNIE

STANDARD

Marsa Alam

2-14 lat

2-7 lat

LISTA HOTELI – MARSA ALAM

Ciekawym doświadczeniem będzie wizyta w okolicy górzystej Pustyni Wschodniej, gdzie podczas wędrówki pamiętajcie, by zwracać uwagę po czym stąpacie… Według
legendy w czasach faraonów, miejsce to słynęło z wydobywania szmaragdów. Znajdujące się
tu Kopalnie królowej Kleopatry
i Mons Smaragdus zaliczane były
do najsłynniejszych w całym
starożytnym Egipcie.

coralove lato

X

2-14 lat

X
2-14 lat

2-7 lat

2-14 lat
X

X

2-14 lat
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EGIPT | Marsa Alam

Basenów

7

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2006 r. Odnowiony 2014 r.
Na terenie hotelu: 5 restauracji, 4 bary, pralnia,
3 sale konferencyjne, sejf w recepcji, 7 basenów
odkrytych, basen kryty.

ALL INCLUSIVE

DREAMS BEACH RESORT
MARSA ALAM
Hotel na rodzinne wakacje. Dzieci mogą skorzystać z miniklubu, brodzika
i placu zabaw. Wielbiciele sportów wodnych znajdą także zajęcia dla siebie.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa z pomostem, 600 m długości, skała koralowa przy
plaży. Parasole, leżaki, materace i ręczniki.
POKOJE
Zlokalizowane są w 4 budynkach. Wyposażone
w klimatyzację centralną, minibar, TV, telefon,
łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 4 à la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ późny posiłek, przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, grill, owoce morza,
pizzeria
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, aerobik, dyskoteka, animacje
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ koszykówka, miniboisko do piłki nożnej
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard
∞ 2 korty tenisowe
∞ salon piękności, centrum SPA i talasoterapii
∞ masaż, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ centrum nurkowe

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
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GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
30 km od El Quseir,
110 km od Marsa Alam,
50 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, brodzik ze zjeżdżalnią
∞ animacje i zajęcia w miniklubie (dzieci 4-12 lat)
∞ krzesełka w restauracji i menu dla dzieci
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

EGIPT | Marsa Alam

Pokoje

dla rodzin
os.

5

ALL INCLUSIVE

RESTA GRAND RESORT
Niewątpliwą zaletą hotelu jest jego lokalizacja – można tu znaleźć spokój
i prywatność a przylegająca do hotelu plaża z pomostem to idealne miejsce
na rodzinne wieczorne spacery. Na osoby aktywne czeka centrum SPA,
siłownia oraz ciekawa oferta sportowo rekreacyjna.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2009 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 4 bary, sala
konferencyjna, pralnia, basen odkryty.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta,
150 m długości. Parasole, leżaki, ręczniki. Skała
koralowa przy wejściu do morza.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynkach – głównym
i 42 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, sejf, minibar, zestaw do parzenia
kawy i herbaty, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 4 os.
∞ rodzinne 5 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 4 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców
Restauracje à la carte: śródziemnomorska,
fusion, grill, owoce morza
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Wi-Fi w pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, animacje, dyskoteka
∞ siatkówka plażowa, miniboisko do piłki nożnej
∞ tenis stołowy, bilard, kort tenisowy, rzutki
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, sauna

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
ok. 7 km od Port Ghalib,
ok. 65 km Marsa Alam,
10 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie (dzieci 4-12 lat)
∞ plac zabaw, brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 | Marsa Alam

AQUAFUN

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2005 r. Odnowiony w 2014 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, 3 bary, pralnia,
sala konferencyjna, 2 baseny odkryte, aquapark
z 13 zjeżdżalniami.

ALL INCLUSIVE

JAZ LAMAYA RESORT
Należący do cenionej przez turystów sieci hotelowej JAZ. Obiekt dzięki
swojemu położeniu – z widokiem na zatokę oraz z bezpośrednim dostępem do rafy koralowej gwarantuje Gościom niezapomniane wakacje nad
Morzem Czerwonym.

PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta,
300 m długości. 150 m od plaży - rafa koralowa.
Parasole, leżaki, ręczniki. Bar na plaży.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynku głównym i 3 bungalowach. Wyposażone w klimatyzację indywidualną, sejf, minibar, TV, telefon, łazienkę,
balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ superior dla max 2 os.
∞ rodzinne dla max 4 os.
∞ rodzinne deluxe dla max 4 os.
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 2 à la carte, 3 bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad
∞ kolacja, przekąski, podwieczorek, lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: włoska, orientalna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
∞ Kawiarenka internetowa płatna
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ animacje, dyskoteka, siłownia, sauna, jacuzzi
∞ siatkówka plażowa, aerobik, centrum nurkowe
∞ miniboisko do piłki nożnej, 2 korty tenisowe
∞ tenis stołowy, rzutki, bilard, squash
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE
∞ WIFI GRATIS
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Lokalizacja:
67 km od Marsa Alam, 7 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, brodzik, aquapark
∞ animacje i zajęcia w miniklubie (dzieci 4-12 lat)
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

EGIPT | Marsa Alam

Basen
olimpijski

ULTRA ALL INCLUSIVE

AQUAFUN

CLUB CALIMERA AKASSIA
SWISS RESORT
Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi. Znajdziemy tu jeden
z największych aquaparków w Marsa Alam wraz basenem olimpijskim.

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony 2011 r.
Na terenie hotelu: 3 restauracje, bary, baseny
odkryte, aquapark, pralnia.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta, 550 m długości.
Parasole, leżaki, materace i ręczniki. Skała koralowa
przy wejściu do morza. Pomost. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w bungalowach. Wyposażone
w klimatyzację indywidualną, sejf, TV, łazienkę,
telefon, minibar, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ standardowe beach front
∞ rodzinne
WYŻYWIENIE
3 restauracje, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
Ultra All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ siłownia, aerobik, animacje, dyskoteka
∞ rzutki, bilard, korty tenisowe, centrum nurkowe
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, sauna

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ ZJEŻDŻALNIE

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat
2. dziecko do 7 lat

Lokalizacja:
26 km od El Quseir,
36 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ plac zabaw, brodzik
∞ animacje, miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka i menu dla dzieci w restauracji
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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 | Marsa Alam

ULTRA ALL INCLUSIVE

HOTEL
Kategoria lokalna: 5*
Data otwarcia: 2011 r.
Na terenie hotelu: 4 restauracje, 7 barów,
pralnia, sejf w recepcji, 4 baseny odkryte.

24H

HILTON MARSA ALAM NUBIAN
Hotel z rozległym terenem rekreacyjnym stanowi połączenie luksusu z naturą czyli pięknym morzem. Znajdziemy tu miniklub z placem zabaw dla dzieci,
którym maluchy będą zachwycone. Na dorosłych czekają animacje, centrum
nurkowe i salon piękności, a w restauracji à la carte wyborna kuchnia.

PLAŻA
700 m od hotelu, prywatna, piaszczysto-żwirowa, 200 m długości. Przejście do plaży przez
ulicę. Do plaży kursuje bus hotelowy. Parasole,
leżaki, materace i ręczniki. Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w budynkach – głównym
i 23 aneksach. Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, telefon, TV, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe dla max 3 os.
∞ deluxe dla max 4 os.
∞ suity dla max 4 os.
∞ rodzinne
WYŻYWIENIE
restauracja główna i 3 à la carte, 7 barów
All Inclusive (11:00-00:00)
Ultra All Inclusive (24h)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, podwieczorek i lody
∞ lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
∞ pakiety dla nowożeńców i urodzinowe
Restauracje à la carte: BBQ, międzynarodowa,
orientalna
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby i pokojach płatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia
∞ tenis stołowy, rzutki, szachy, bilard
∞ siatkówka plażowa, centrum nurkowe
∞ animacje
∞ salon piękności, masaż

Przykładowy pokój

∞ ULTRA ALL INCLUSIVE

286

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
28 km od port Ghalib,
35 km od Marsa Alam,
30 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ animacje i zajęcia w miniklubie (dzieci 4-12 lat)
∞ plac zabaw, brodzik
∞ menu i krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
∞ łóżeczko dla dziecka do 2 lat

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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

EGIPT | Marsa Alam

ALL INCLUSIVE

RESTA REEF RESORT MARSA ALAM
Rozległy obiekt, zbudowany w orientalnym stylu. Dobra opcja wakacyjna dla
rodzin z dziećmi. Dla najmłodszych czekają zabawy w miniklubie i brodzik.
A dla amatorów sportów boiska sportowe, bilard i siłownia. Po całym dniu
pełnym słońca odpoczniemy w jednym z barów przy orientalnej muzyce.

HOTEL
Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony 2014 r.
Na terenie hotelu: 2 restauracje, bary, baseny
odkryte, pralnia.
PLAŻA
Przy hotelu, prywatna z pomostem, piaszczysta, 150 m długości. Parasole, leżaki, materace
i ręczniki. Skała koralowa przy wejściu do morza.
Beach Bar.
POKOJE
Zlokalizowane są w kilku budynkach.
Wyposażone w klimatyzację, sejf, minibar, TV,
telefon, łazienkę, balkon lub taras.
Typy pokoi:
∞ standardowe
∞ sea front
∞ rodzinne
WYŻYWIENIE
2 restauracje, bary
All Inclusive (10:00-00:00)
∞ śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja
∞ przekąski, późny posiłek
∞ lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
INTERNET
∞ Wi-Fi w lobby bezpłatne
AKTYWNIE I ANIMACYJNIE
∞ siłownia, łaźnia turecka, jacuzzi
∞ siatkówka, siatkówka plażowa
∞ animacje
∞ tenis stołowy, bilard
∞ salon piękności, centrum SPA, masaż, sauna

Przykładowy pokój

∞ ALL INCLUSIVE
∞ PRZY PLAŻY
∞ WIFI GRATIS

coralove lato

GRATIS

POBYT W HOTELU:
1. dziecko do 14 lat

Lokalizacja:
7 km od El Ghalib,
3 km od lotniska.

SPRAWDŹ
CENĘ



Z MYŚLĄ O DZIECIACH
∞ brodzik
∞ animacje
∞ miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat
∞ krzesełka w restauracji

Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do
zapoznania się z Warunkami Imprez Turystycznych 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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INFORMACJE

Punkty sprzedaży
Szukaj, wybieraj i rezerwuj!

rezerwuj
online

W

akacje możesz wybrać i zarezerwować na kilka sposobów.
Osoby preferujące kontakt osobisty zapraszamy do najbliższego salonu Coral Travel Poland lub do jednego
z ponad 2000 biur agencyjnych na terenie całej Polski.
Możesz także skontaktować się z nami drogą telefoniczną, mailową
lub zarezerwować wakacje 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 POLAND:
 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera), tel. 33 485 94 84,
bielsko@wezyrholidays.pl
 Bydgoszcz, al. Wojska Polskiego 1 (CH 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 (CH 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 (CH Riviera), tel. 58 665 36 23,
gdynia@wezyrholidays.pl
 Katowice, ul. Moniuszki 2, tel. 32 782 30 65, katowice1@wezyrholidays.pl
 Katowice, ul. Piotra Skargi 6 (DH Supersam), tel. 32 712 20 99,
katowice@wezyrholidays.pl
 Katowice, ul. Chorzowska 107 (Silesia City Center), tel. 32 733 81 18,
katowice2@wezyrholidays.pl
 Katowice, ul. 3-go Maja 30 (Galeria Katowicka), tel. 32 661 04 92,
katowice3@wezyrholidays.pl
 Kielce, ul. Warszawska 26 (Galeria Korona), tel. 41 201 32 60, kielce@wezyrholidays.pl
 Kraków, al. Bora-Komorowskiego 41 (Centrum Serenada), tel. 12 422 40 00,
krakow@wezyrholidays.pl
 Kraków, ul. Kościuszki 23, tel. 12 426 43 96, krakow2@wezyrholidays.pl
 Łódź, ul. Drewnowska 58 (CH Manufaktura), tel. 42 231 58 12, lodz@wezyrholidays.pl
 Olsztyn, ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska), tel. 89 678 94 50,
olsztyn@wezyrholidays.pl
 Płock, ul. Wyszogrodzka 127 (Galeria Mazovia), tel. 24 367 87 30, plock@wezyrholidays.pl
 Poznań, ul. Matyi 2 (CH Avenida Poznań), tel. 61 843 21 15, poznan@wezyrholidays.pl
 Poznań, ul. Pleszewska 1 (Posnania), tel. 61 628 07 77, poznan2@wezyrholidays.pl
 Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszów), tel. 17 783 55 50,
rzeszow@wezyrholidays.pl
 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 263 14 70, sosnowiec@wezyrholidays.pl
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 Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów),
tel. 14 639 51 60, tarnow@wezyrholidays.pl
 Toruń, ul. Stanisława Żółkiewskiego 15 (Atrium Copernicus),
tel. 56 640 52 80, torun@wezyrholidays.pl
 Warszawa Centrum, al. Jana Pawła II 29, tel. 22 556 60 77,
centrum@wezyrholidays.pl
 Warszawa Ochota, Aleje Jerozolimskie 148 (CH Reduta),
tel. 22 556 60 66, mokotow@wezyrholidays.pl
 Warszawa Wilanów, al. Rzeczypospolitej 18, tel. 22 842 02 02,
wilanow@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, axis@axis-travel.pl
• Głogów, Travel AG; plac Konstytucji 3 Maja 2,
67-200 Głogów, tel. +48 76 834 13 16, glogow@travel2u.pl
• Kłodzko, An-Travel; ul. Wita Stwosza 5, 57-300 Kłodzko,
tel. +48 74 867 88 88, biuro@antravel.pl
• Legnica, Wakacjedlaciebie.com.pl; ul. Libana 5,
59-220 Legnica, tel. +48 76 862 95 71,
gromada@poczta.onet.pl
• Lubin, Habibi Travel; ul. Armii Krajowej 1,
59-300 Lubin, tel. +48 76 724 90 44, biuro@habibitravel.pl
• Wałbrzych, Jolka; ul. Moniuszki 17, 58-300 Wałbrzych,
tel. +48 74 8433984, jolka@hm.pl
• Wałbrzych, MR Travel; ul. Broniewskiego 67/303 B,
58-309 Wałbrzych, tel. +48 74 663 01 17, mr@mrtravel.com.pl
• Wrocław, Fly Back; ul. Hallera 52 (CH Borek),
50-984 Wrocław, tel. +48 71 783 18 96,
flyback@flyback.com.pl
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
• Bydgoszcz, Glob Travel; Stary Rynek 1,
85-101 Bydgoszcz, tel. +48 52 321 45 95,
globtravel@globtravel.pl
• Bydgoszcz, Summer; ul. Dworcowa 37,
85-010 Bydgoszcz, tel. +48 52 321 21 02,
biuro@summer.bydgoszcz.pl
• Inowrocław, Przygoda; ul. Królowej Jadwigi 12,
88-100 Inowrocław, tel. +48 52 355 91 11,
przygodaino@poczta.onet.pl
• Świecie, Klub Podróżnika; al. Jana Pawła II 3 E,
86-100 Świecie, tel. +48 52 562 00 55,
biuro@klub-podroznika.eu
• Toruń, Coco Tours; ul. Małe Garbary 21,
87-100 Toruń, tel. +48 56 652 29 56,
monika.kwiatkowska@cocotours.pl
• Włocławek, Sun Travel; ul. Zbiegniewskiej 75,
87-800 Włocławek, tel. +48 54 420 17 44,
kontakt@suntravel.wloclawek.pl
WOJ. LUBELSKIE
• Biłgoraj, Planeta; plac Wolności 8, 23-400 Biłgoraj,
tel. +48 84 686 18 18, biuro@planeta-podrozy.pl
• Lublin, Solclub, ul. Orkana 6 (Galeria Orkana),
20-950 Lublin, tel. +48 81 443 30 00, info@solclub.pl
WOJ. LUBUSKIE
• Gorzów Wielkopolski, Sun Klub;
ul. Mieszka I 68/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. +48 95 736 68 88, biuro@sunklub.pl
• Zielona Góra, Sun Klub; ul. Kupiecka 21,
65-426 Zielona Góra, tel. +48 68 452 87 44,
biuro@bpeldorado.pl
WOJ. ŁÓDZKIE
• Łódź, Planeta Podróży, ul. Żwirki 3, 90-448 Łódź,
tel. +48 42 661 94 60, biuro@planetapodrozy.pl
• Łódź, Sol Travel, ul. Piotrkowska 132, 90-103 Łódź,
tel. +48 42 632 34 14, soltravel@soltravel.pl
• Piotrków Trybunalski, Juventur;
ul. Słowackiego 103, 97-300 Piotrków Trybunalski,
tel. +48 44 646 87 13, biuro@juventurpiotrkow.pl
• Radomsko, Trybunalskie; ul. Reymonta 43/12,
97-500 Radomsko, tel. +48 44 685 21 77,
biuro@trybunalskie.com.pl
• Tomaszów Mazowiecki, Omnitur,
ul. P.O.W. 17 lok. 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
tel. +48 44 724 98 12, omnitur@omnitur.pl
• Zduńska Wola, Ventus Travel; ul. Łaska 15,
98-220 Zduńska Wola, tel. +48 43 825 31 67,
ventustravel@gmail.com
• Zgierz, Viva Centrum Podróży;
plac Jana Pawła II 17, 95-100 Zgierz,
tel. +48 42 719 06 85, vivacp@poczta.wp.pl
WOJ. MAŁOPOLSKIE
• Andrychów, Marti Travel; plac Mickiewicza 1C,
34-120 Andrychów, tel. +48 33 870 33 77,
mwandor@martitravel.pl
• Kęty, Idea Travel; ul. Rynek 11, 32-650 Kęty,
tel. +48 33 845 18 60, idea@idealnewakacje.pl
• Kraków, Travel Market; ul. Kapelanka 54 (CH Tesco),
30-347 Kraków, tel. +48 12 267 03 25,
kapelanka@travel-market.pl
• Nowy Targ, Regle; ul. Szaflarska 23,
34-400 Nowy Targ, tel. +48 18 2667372,
regle@tatrynet.pl
• Olkusz, Ilkus; ul. Sławkowska 13, 32-300 Olkusz,
tel. +48 32 643 15 85, ilkus@ilkus.com.pl
• Oświęcim, Odlotowe Wakacje;
Rynek Główny 20, 32-600 Oświęcim,
tel. +48 33 445 81 03, biuro@agturim.pl
• Wadowice, Idea Travel; ul. Lwowska 8,
34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 55 90,
idea@idealnewakacje.pl
• Zakopane, Regle; ul. Krupówki 42/5,
34-500 Zakopane, tel. +48 18 201 57 81,
regle2@tatrynet.pl

coralove lato

WOJ. MAZOWIECKIE
• Grodzisk Mazowiecki, Travel Club;
ul. Spółdzielcza 6 lok. 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
tel. +48 882 801 884, biuro@travelclub.net.pl
• Piaseczno, Ariadna Travel; ul. Młynarska 4E,
05-500 Piaseczno, tel. +48 22 735 22 10,
info@ariadnatravel.pl
• Płock, Wakacyjny Doradca ;
ul. Józefa Kwiatka 35 lok. 3, 09-400 Płock,
tel. +48 24 364 55 50, biuro@wakacyjnydoradca.pl
• Pruszków, SandyTravels.pl, ul. Wojska Polskiego 46 A,
05-804 Pruszków, tel. +48 22 734 23 63,
bartosz@sandytravels.pl
• Siedlce, Maxi Travel; ul. 3-go Maja 38, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 632 60 65, mira@maxitravel.pl
• Warszawa, Holiday Club; ul. Malczewskiego 52,
02-617 Warszawa, tel. +48 22 844 06 99,
mokotow@holidayclub.com.pl
• Warszawa, Smile Holiday; al. Niepodległości 92/98
(Metro Racławicka), 02-585 Warszawa,
tel. +48 22 848 14 08, marcin@smileholiday.pl
• Warszawa, World Holidays; ul. Szkoły Orląt 4 lok. 8,
03-984 Warszawa, tel. +48 22 893 10 35,
biuro@worldholidays.pl
• Wołomin, Hit Travel; ul. Ogrodowa 1, 05-200 Wołomin,
tel. +48 22 787 90 16, hittravel@hittravel.pl
WOJ. PODKARPACKIE
• Nisko, Nista; plac Wolności 1, 37-400 Nisko,
tel. +48 15 841 20 85, nista@poczta.onet.pl;
WOJ. PODLASKIE
• Białystok, 24 Holiday; ul. Św. Mikołaja 1/1,
15-420 Białystok, tel. +48 85 742 07 74,
mikolaja@24holiday.pl
WOJ. POMORSKIE
• Gdańsk, 24 Holiday; ul. Dmowskiego 7B/2,
80-243 Gdańsk,tel. +48 58 350 57 97, gdansk@24holiday.pl
• Gdańsk, Mttravel.pl; ul. Św. Ducha 37/39,
80-834 Gdańsk, tel. +48 58 306 61 66,
biuro@mttravel.pl
• Gdańsk, Sun Way Travel; ul. Schuberta 102A (Galeria Morena),
80-172 Gdańsk, tel. +48 72 129 00 00,
morena@sunwaytravel.pl
• Kościerzyna, Exotico.pl; ul. Staszica 13,
83-400 Kościerzyna, tel. +48 788 966 666,
biuro@exotico.pl
• Słupsk, Sun Way Travel;
ul. Szczecińska 58/30 (CH Jantar), 76-200 Słupsk,
tel. +48 59 845 54 80, biuro@sunwaytravel.pl
• Sopot, World Tour; ul. Boh. Monte Cassino 25,
81-767 Sopot, tel. +48 58 555 00 45,
oktravel@oktravel.pl
WOJ. ŚLĄSKIE
• Będzin, Sun&Travel; ul. 11 Listopada 10
(CH Kaufland), 42-500 Będzin,
tel. +48 32 263 26 54, biuro@sun.travel.pl
• Bielsko-Biała, Idea Travel; ul. Głęboka 5,
43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 66 66,
idea@idealnewakacje.pl
• Bieruń, Traveller; ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń,
tel. +48 32 216 37 39, piast@traveller.net.pl
• Chorzów, Conti; ul. Dworcowa 2, 41-500 Chorzów,
tel. +48 32 346 00 84, biuro@contichorzow.pl
• Cieszyn, Bea-Travel; ul. Głęboka 45,
43-400 Cieszyn, tel. +48 33 852 08 17,
beatravel@pro.onet.pl
• Czechowice Dziedzice, Chantal Travel;
ul. Targowa 2, 43-502 Czechowice Dziedzice,
tel. +48 32 737 62 23, biuro@chantaltravel.pl
• Częstochowa, E-lastminute.pl; ul. Dąbrowskiego 7,
42-202 Częstochowa, tel. +48 34 324 80 40,
office@e-lastminute.pl
• Jastrzębie Zdrój, Podróżnik; ul. Harcerska 1D,
44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. +48 32 470 05 88,
butpodroznik@wp.pl
• Jaworzno, Laguna; ul. Mickiewicza 5,
43-600 Jaworzno, tel. +48 32 752 65 89,
biuro@odlotowewakacje.pl
• Jaworzno, Sun Tour; ul. Sądowa 5A,
43-600 Jaworzno, tel. +48 32 751 91 21,
suntour@interia.pl
• Kłobuck, Scout Travel 2; ul. Wieluńska 31/B
(Park Handlowy Tęcza), 42-100 Kłobuck,
tel. +48 34 317 22 04, scouttravel2@interia.eu
• Mikołów, Holiday Ticket; ul. Św. Wojciecha 25,
43-190 Mikołów, tel. +48 32 226 42 92,
rezerwacje@holidayticket.pl
• Mysłowice, Wigor; ul. Armii Krajowej 22,
41-400 Mysłowice, tel. +48 32 222 56 06,
biurowigor@vp.pl
• Racibórz, Max, plac Dworcowy 1, 47-400 Racibórz,
tel. +48 32 415 27 73, centrala@maax.pl
• Ruda Śląska, Sun Travel; ul. Wawelska 2,
41-700 Ruda Śląska, tel. +48 32 243 52 99,
suntravel@vp.pl

• Rybnik, Firo-Tour; ul. Raciborska 5, 44-200 Rybnik,
tel. +48 32 433 00 13, biuro@firotour.pl
• Siemianowice Śląskie, Atut; ul. Staszica 3,
41-100 Siemianowice Śląskie,
tel. +48 32 765 83 24, kontakt@biurolastminute.pl
• Tychy, Holiday; ul. Dmowskiego 22,
43-100 Tychy, tel. +48 32 217 46 00,
biuro@holiday.tychy.pl
• Wodzisław Śląski, P.U.T. WW; ul. Rynek 11,
44-300 Wodzisław Śląski,
tel. +48 32 455 55 00, wojtek@wakacjeww.pl
• Zabrze, Koral Travel; plac Teatralny 12 (CH Platan),
41-800 Zabrze, tel. + 48 32 278 04 99,
bpplatan@o2.pl
• Zawiercie, Denar Travel; ul. 3 Maja 1A,
42-400 Zawiercie, tel. +48 32 670 95 96,
biuro.zawiercie@denartravel.pl
• Żory, Sun Travel; ul. Górne Przedmieście 1,
44-240 Żory, tel. +48 32 434 18 88,
biuro@sun-travel.com.pl
• Żywiec, Idea Travel; ul. Wesoła 1,
34-300 Żywiec, tel. + 48 33 863 11 33,
idea@idealnewakacje.pl

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
• Kielce, Centrum Last Minute; ul. Kościuszki 24,
25-310 Kielce, tel. +48 41 344 75 03,
biuro@lastowicze.pl
• Ostrowiec Świętokrzyski, Voyager;
ul. Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel. +48 41 263 41 85,
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,
rezerwacje@holidayline.pl
• Iława, Luz; ul. Królowej Jadwigi 14,
14-200 Iława, tel. +48 89 648 39 31,
luz@luzbp.pl
• Olsztyn, Aja Travel; ul. Warmińska 27 lok. 10,
10-544 Olsztyn, tel. +48 89 652 14 76,
ajatravel@e-lastminute.pl
• Ostróda, M-Tour; ul. Grunwaldzka 16,
14-100 Ostróda, tel. +48 89 646 48 48,
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, gniezno@sunwaytravel.pl
• Kalisz, Yerco; ul. Górnośląska 25, 62-800 Kalisz,
tel. +48 62 753 23 85, biuro@yerco.pl
• Kępno, Kuba Tour; al. Marcinkowskiego 4a/7,
63-600 Kępno, tel. +48 62 782 00 47,
kubatour@wp.pl
• Konin, Sun Way Travel;
ul. Ogrodowa 31A (CH Ferio), 62-571 Konin,
tel. +48 721 580 000,
konin@sunwaytravel.pl
• Leszno, Laguna; Rynek 35, 64-100 Leszno,
tel. +48 65 529 57 97, info@laguna.leszno.pl
• Luboń, Kivi Travel; ul. Żabikowska 66 (CH Pajo),
61-696 Luboń, tel. +48 65 529 57 97,
biuro@kiwitravel.pl
• Nowy Tomyśl, Śródziemnomorze;
ul. Piłsudskiego 46, 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. +48 61 442 11 00, biuro@srodziemnomorze.pl
• Oborniki, AP Travel; ul. 11 Listopada 2 (Intermarché),
64-600 Oborniki, tel. +48 61 296 06 00,
oborniki@aptravel.pl
• Ostrów Wielkopolski, Wakacyjnyagent.pl;
ul. Wojska Polskiego 2/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. +48 62 590 38 49,
biuro@wakacyjnyagent.pl
• Piła, Słoneczna Przygoda; ul. Kilińskiego 6/1,
64-920 Piła, tel. +48 67 350 30 30,
rezerwacje@slonecznaprzygoda.pl
• Poznań, Agenda; ul. Woźna 7, 61-777 Poznań,
tel. +48 61 853 09 54, biuro@superwakacje.pl
• Poznań, Holidayservice; al. Solidarności 42,
61-696 Poznań, tel. +48 61 677 10 00,
info@holidayservice.pl
• Poznań, Viva Travel; ul. Bukowska 285,
60-189 Poznań (Terminal Portu Lotniczego – Ławica),
tel. +48 61 849 21 75,
biuro@viva-travel.com.pl
• Przeźmierowo, Balkan Travel; ul. Rynkowa 75C,
62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 652 51 01,
balkantravel@balkantravel.pl
• Środa Wielkopolska, Podróży Świat;
ul. Stary Rynek 4, 63-000 Środa Wielkopolska,
tel. +48 61 639 30 52, biuro@podrozyswiat.pl
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
• Koszalin, Sun Way Travel; ul. Paderewskiego 1
(CH Atrium), 75-736 Koszalin, tel. +48 72 124 00 00,
koszalin@sunwaytravel.pl
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